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"أي ومنها قوله لغريه دفعته إليك مضاربة على أن يل نصف الربح فيقبل الغري ذلك، -1 .1
 فالقياس فساد هذا العقد لعدم بيان نصيب احملتاج إىل بيان نصيبه، وهو املضارب ألنه إمنا

يستحق ابلشرط فال يتعني كون الباقي له، وصار كما لو قال: دفعته إليك مضاربة ومل يزد 
عليه واالستحسان وهو الصحيح صحة هذا العقد ويكون الربح بينهما نصفني فإن هذا 
القول يفيد اشرتاكهما يف الربح كما ذكرانه وبيان نصيب املالك وهو ملزوم منطوق به وله 

ولك نصفه طوى ذكره اختصارا للعلم به ألن األصل يف املال املشرتك  الزم مسكوت عنه وهو
بني اثنني أنه إذا بني نصيب أحدمها أن يكون ذلك بياان لكون الباقي لآلخر إذا مل يصرح 
خبالفه كما يف اآلية الشريفة فال جرم أن دل السكوت عن بيان نصيب املضارب مع ما 

ايدة هذا ليس كقوله دفعته إليك مضاربة من غري ز  تقدم على أن الباقي نصيبه وقد ظهر أن
 شيء عليه

القسم )الثاين داللة حال الساكت( الذي وظيفته البيان مطلقا أو يف تلك احلادثة بسبب 
اهده( من عند أمر يش -صلى هللا عليه وسلم  -سكوته عند احلاجة إىل البيان )كسكوته 

هنا واملآكل املعامالت اليت كان الناس يتعاملو قول أو فعل ليس معتقد كافر، وال سبق حترميه ك
واملشارب اليت كانوا يتعاطوهنا، ومل يقع منه هني عنها وال نكري على فاعليها فإنه دليل على 
جواز ذلك يف الشرع لضرورة حاله فإنه ال جيوز عليه أن يقر الناس على منكر؛ ألنه داع 

رهم عروف والنهي عن املنكر فقال }أيمللخلق إىل احلق، وصفه هللا ابلقيام ابألمر ابمل
[ )وسيأيت يف السنة( بيان مستقصى إن 157ابملعروف وينهاهم عن املنكر{ ]األعراف: 

شاء هللا تعاىل )وسكوت الصحابة عن تقوم منافع ولد املغرور( وهو ولد الرجل من امرأة 
ن تقوم منافع هتم عمعتمدا على ملك ميني أو عقد نكاح مث تستحق املرأة أمة للغري فإن سكو 

بدن الولد بوجوب قيمتها للمستحق على املغرور مع حكمهم برد اجلارية على موالها 
وبوجوب العقر على املغرور للموىل وبكون ولده منها حرا ابلقيمة )يفيد عدم تقوم املنافع( 

 وأهنا ابإلتالف يف غري عقد، وال شبهته ال تضمن بداللة حاهلم فإن املستحق جاء طالبا
حلكم احلادثة غري عامل جبميع ماله، وهم عاملون به على وجه الكمال واجب عليهم بيانه 
فكان السكوت دليل النفي؛ إذ ال يظن هبم السكوت عن واجب جلاهل به واملفيد لسكوهتم 
عنه عدة آاثر خمتلفة األلفاظ أخرج بعضها حممد بن احلسن يف األصل عن عمر وعلي 
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افة طوينا ذكرها خم -رضي هللا عنهم  -عمر وعثمان وعلي وبعضها ابن أيب شيبة عن 
التطويل ومل ينقل عن أحد منهم خمالفة يف ذلك بل قال الشيخ أبو بكر الرازي ال خالف 

نه أ خالف بني السلفبني الصدر األول وفقهاء األمصار أن ولد املغرور حر األصل وال 
 انهمضمون على األب إال أن السلف اختلفوا يف كيفية ضم

والذي ذهب إليه أصحابنا أن عليه القيمة ابلغة ما بلغت ومن هنا حكي يف اهلداية وغريها 
إمجاع الصحابة على ذلك )ومنه( أي هذا القسم )سكوت البكر( عند استئذان الويل أو 
رسوله إليها يف تزوجيها من معني مع ذكر املهر أوال على اختالف املشايخ أو عند بلوغها 

 -على ما فيه من تفصيل يف املبلغ بعرف يف مباحث السنة إن شاء هللا  ذلك عن الويل
تعاىل فإن سكوهتا يف إحدى هاتني احلالني يفيد اإلجازة بداللة حاهلا، وهي احلياء فإنه 
مينعها من التصريح ابإلجازة ملا فيه من إظهار الرغبة يف الرجال والوقاحة كما أشارت إليه 

ففي الصحيحني عنها قلت اي رسول هللا تستأمر النساء قال  -رضي هللا عنهما  -عائشة »
ريح وال متتنع عادة من التص« نعم، قلت: إن البكر تستحي فتسكت قال: سكوهتا إذهنا

 ابلرد ال سيما وغالب حاهلن إظهار النفرة عند فجأة السماع.

ذان، وإن ئومن مثة استحسن املشايخ جتديد العقد عند الزفاف فيما إذا زوجت قبل االست
نقل عنها عدم الرد هذا وال خيفى أن املراد ابلبكر من إذهنا معترب يف ذلك شرعا فتخرج 
الصغرية واملرقوقة واجملنونة كما أن من املعلوم أن الثيب املعترب إذهنا يف صحة العقد ال يكون 

 (1)سكوهتا إجازة بل ال بد من نطقها". 
 

 الثابتة من جهة التواتر خبرب الواحد."وال جيوز نسخ القرآن وال نسخ السنة -2 .2

 وجيوز نسخ ما ثبت خبرب الواحد مبثله ومبا هو آكد منه.

ومجلة األمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه مبا يوجب العلم. )فال( 
جيوز نسخه مبا ال يوجب العلم، وما ثبت من طريق ال يوجب العلم وإمنا يوجب العمل 

 له ومبا هو آكد منه مما يوجب العلم.فجائز نسخه مبث

فصل والدليل على جواز نسخ السنة ابلقرآن قوله تعاىل: }ونزلنا عليك الكتاب تبياان لكل 
                                         

 1/103التقرير والتحبري علي حترير الكمال بن اهلمام  (1)
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[ فإذا كان النسخ بياان ملدة احلكم على ما بينا اقتضى عموم الكتاب 89شيء{ ]النحل: 
ز ن وجب أن جيو جواز نسخ السنة )به( ، وأيضا: ملا جاز نسخ السنة بوحي ليس بقرآ

 نسخها أيضا بوحي هو قرآن، ألهنما وحي من هللا تعاىل.

يف جواز نسخ السنة ابلقرآن، ألن الرواايت قد تظاهرت  خالف بني السلفوأيضا: ال 
أن »عنهم يف أشياء من السنن ذكروا أهنا منسوخة ابلقرآن. منها )ما( روي يف شأن القبلة: 

 (1)قدم املدينة صلى بضعة عشر". ملا  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
 

"موافقته ويرد إذا خالفه مث القياس بعده مرتبا عليه يعمل به على موافقته ويصار إليه إذا -3 .3
مل يوجد ىف الكتاب والسنة وذلك احلكم الثابت ابلقياس على خالفه فأما إذا وجد ىف 

 وميني. القضاء بشاهد الكتاب والسنة على خالفه فريد وضرب أمثلة هلذا الذى ادعاه منها

ومنها مسألة الرطب ابلتمر فإن اخلرب ىف األول ورد خمالفا لكتاب هللا تعاىل واخلرب الثاىن ورد 
وذكر ىف  1خمالفا للسنة املتواترة وهو قوله عليه السالم التمر ابلتمر مثال مبثل والفضل راب

ابلتمر  ىف مسألة بيع الرطب املسألة األوىل كالمهم املعروف ىف مسألة الشاهد واليمني وذكر
حرفا زائدا وقال قوله مثال مبثل لإلابحة وقوله والفضل راب إشارة إىل فضل معتاد املماثلة 
املذكورة ال حمالة وعليه اإلمجاع وخرب الرطب ابلتمر جعل الراب فضال لتوهم حدوثه مبعىن 

ة املبيحة ىف ثل ألن املماثلطارىء وهو اجلفاف وهذا الفضل ال يعتاد املماثلة املبيحة ىف األم
األصل هى املماثلة عند العقد وهذا احلديث يقتضى حترمي البيع مع قيام املماثلة فيكون 
التحرمي مع املماثلة خالفا للخرب وألنه يقتضى ضم مماثلة أخرى إىل املماثلة الىت اقتضاها 

ت قيس وقول ة بناخلرب األول فيكون إثبات زايدة مماثلة فيقتضى النسخ وذكر خرب فاطم
عمر رضى هللا عنه ىف ذلك وذكر ىف احلادثة الىت يعم هبا البلوى ما ذكران من قبل قال وهلذا 
ال يقبل قول الواحد ىف رؤية هالل رمضان إذا كانت السماء مصحية ألن الناس ملا شاركوه 

مة ىف ىف النظر واملنظر واألعني كان اختصاص الواحد ابلرؤية خارجا عن العادة فأوجب هت
خربه كذلك ىف احلادثة الىت يعم هبا البلوى فقد دفعت احلاجة إىل معرفة حكمها وما كانوا 
يعملون ابلرأى مع النص وكانت عنايتهم ىف طلب احلجة أشد من عنايتنا فلو كان النص 

                                         
 2/324الفصول يف األصول  (1)
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اثبتا الشتهر لديهم مثل اشتهار احلادثة وحكمها فلما مل يشتهر أوجب تفرد الواحد ابلرؤية 
وذكر على هذا الوضوء من مس الذكر ومن محل اجلنازة وخرب الوضوء مما مست النار هتمة 

يدل إعراضهم ومل جتر احملاجة ابخلرب ف اخلالف بني السلفقال وكذلك احلادثة الىت ظهر فيها 
عن احملاجة ابخلرب ابطل على عدم ثبوته فإنه لو كان اثبتا مما حيل اإلعراض ىف احملاجة به ولو 

اجة به لظهر ولنقل الرجوع عن املخالفة إليه مما هو عادة املتدينني فلما مل يظهر وقعت احمل
احملاجة ابخلرب دل أن اخلرب غري اثبت وبيان هذا ىف اختالف الصحابة رضى هللا عنهم ىف 
زكاة مال الصىب ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النىب صلى هللا عليه وسلم 

 قال.

__________ 

 79/1586ح  3/1209ومسلم املساقاة  2134ح  4/408خرجه البخاري البيوع أ 1
 (1)واللفظ له.".  2578ح  2/335والدارمي البيوع 

 

 "أبو عبد هللا احلسني بن املبارك قراءة عليه بدمشق رمحهم هللا.-4 .4

 أخربان أبو الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب، أخربان أبو احلسن الداوودي، أخربان أبو
حممد بن محويه، أخربان أبو عبد هللا الفربري، أخربان أبو عبد هللا البخاري، حدثنا املكي بن 

 إبراهيم، حدثنا يزيد بن أيب عبيد.

قال: ))كنت آيت مع سلمة بن األكوع فيصلي عند األسطوانة اليت عند املصحف، فقلت: 
ى هللا  رأيت رسول هللا صلاي أاب مسلم! أراك تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة؟ قال: فإين

 عليه وسلم يتخذ الصالة عندها(( .

فيه من الفقه: جواز الصالة إىل املصحف إذا كان موضعه، ومل جيعل هناك ليصلي إليه، وفيه 
 رضوان هللا عليهم. خالف بني السلفجواز مالزمة موضع الصالة، وفيه 

صالة إىل كانه، وفيه جواز الوقد يستحب ذلك للعامل واملفيت، ومن حيتاج إليه ليعرف م
 األساطني، وال خالف فيه.

واستحب أهل العلم على ما جاء يف احلديث أن ال يعمد إليها حدا، بل جيعلها على حاجبه 
                                         

 1/367قواطع األدلة يف األصول  (1)
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 األمين أو األيسر.

واختلف قول أهل العلم يف الصالة بني األساطني، وعلة الكراهة أن املصلي يصلي إىل غري 
وال يكره عند الضرورة عند بعضهم، وقد روي أنه مصلى سرتة، وألن الصفوف منقطعة، 

 مؤمين اجلن.

قلت: وكراهة الصالة بني السواري ملن صلى مقتداي ووقف منفردا، فإن اقتداءه ال يصح عند 
 (1)بعضهم، وعند بعضهم ال تصح صالته". 

 

 "الفصل السابع يف علم الفقه وما يتبعه من الفرائض-5 .5

[ والندب والكراهة 1اىل يف أفعال املكلفني ابلوجوب واحلذر ]الفقه معرفة أحكام هللا تع
واإلابحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع ملعرفتها من األدلة فإذا استخرجت 
األحكام من تلك األدلة قيل هلا فقه. وكان السلف يستخرجوهنا من تلك األدلة على 

 ة.اختالف فيما بينهم. وال بد من وقوعه ضرور 

فإن األدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب ويف اقتضاءات ألفاظها لكثري من معانيها 
وخصوصا األحكام الشرعية اختالف بينهم معروف. وأيضا فالسنة خمتلفة الطرق يف الثبوت 
وتتعارض يف األكثر أحكامها فتحتاج إىل الرتجيح وهو خمتلف أيضا. فاألدلة من غري 

وأيضا فالوقائع املتجددة ال توىف هبا النصوص. وما كان منها غري  النصوص خمتلف فيها
[ 3[ فيحمل على املنصوص ملشاهبة بينهما وهذه كلها إشارات ]2ظاهر يف املنصوص ]

 واألئمة من بعدهم. مث إن اخلالف بني السلفللخالف ضرورية الوقوع. ومن هنا وقع 
ا يؤخذ عن مجيعهم. وإمنا كان ذلك خمتص الصحابة كلهم مل يكونوا أهل فتيا وال كان الدين

ابحلاملني للقرآن العارفني بناسخه ومنسوخه ومتشاهبه وحمكمه وسائر داللته مبا تلقوه من 
النيب صلى هللا عليه وسلم أو ممن مسعه منهم ومن عليتهم. وكانوا يسمون لذلك القراء أي 

ذا كان منهم قارائ للكتاب هب  الذين يقرءون الكتاب ألن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من
االسم لغرابته يومئذ. وبقي األمر كذلك صدر امللة. مث عظمت أمصار اإلسالم وذهبت 

 األمية من العرب مبمارسة الكتاب ومتكن االستنباط

                                         
 105إحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر أليب اليمن ابن عساكر ص/ (1)
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__________ 

 [ ويف نسخة أخرى: واحلظر.1]

 [ ويف نسخة أخرى: النصوص.2]

 (1)[ ويف نسخة أخرى: مثارات.". 3]
 

 203، ص: 1القاضي وكفاية الراضي، ج  "عناية .6

ومجعه سرط ككتب، وهو كالطريق يف التذكري والتأنيث واملستقيم املستوى واملراد به طريق 
 احلق، وقيل ملة اإلسالم

صراط الذين أنعمت عليهم بدل من األول بدل حمتملة ولو كتب ابلسني على األصل فات 
 شكال.وعدت قراءة غري السني خمالفة للرسم، فال إ

قوله: )ومجعه سرط إخل( ظاهره أن هذا اجلمع يكون له مطلقا سواء ذكر أم أنث ولذا قدمه، 
وقد قيل إنه إن ذكر مجع على أفعلة يف القلة وعلى فعل يف الكثرة كحمار ومحر وأمحرة وإن 
أنث فقياسه أن جيمع على أفعل كذراع وأذرع، وفسر املستقيم وهو الذي ال اعوجاج فيه 

ى، وهو من قوهلم سوى األرض واملكان فاستوى هو أبن ال يكون يف سطحه وحدوده ابملستو 
[ أي يوضع 42اختالف، ومنه قوله تعاىل: لو تسوى هبم األرض ]سورة النساء، اآلية: 

عليهم تراهبا ويسطح. وقيل: وصف الطريق به له معنيان: أحدمها أنه مستو بنفسه. واآلخر 
لطريق )كالطريق إخل( هو مثله معىن وقيل: بينهما فرق، فإن اأن سالكه يستقيم فيه. وقوله: 

ما يسلك مطلقا، والسبيل ما هو معتاد السلوك والسراط ما ال عوجاج فيه مينة، ويسرة فهو 
أخصها، فإن قيل فما فائدة وصفه حينئذ ابملستقيم قيل: ألن الصراط يطلق على ما فيه 

 شيء من اجلوانب، وأصل االستقامة يف صعود أو هبوط، واملستقيم ما ال ميل فيه إىل
 الشخص القائم. قوله:

)واملراد به طريق احلق إخل( هذان التفسريان روامها ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنهما، 
وذكرمها املصنف والزخمشري إال أن الزخمشري قال املراد به طريق احلق وهو ملة اإلسالم 

د ذهب تعاىل أشار إىل الرد عليه وجعلهما متغايرين، وقفجعلهما متحدين واملصنف رمحه هللا 
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 ني السلفاخلالف ببعض أرابب احلواشي إىل أن احلق ما فهمه الزخمشري وقال ابن تيمية 
يف التفسري قليل جدا، وهو يف األحكام أكثر وغالب ما روي عنهم من األول راجع إىل 

سالم صنف مها متغايران إما ألن ملة اإلتنوع العبارة وإليه أشار الزخمشري، وعلى ما فهمه امل
ختتص ابألصول واالعتقاد، وطريق احلق أعم لشموله الفروع واألصول سواء فسر احلق هنا 
مبا خيالف الباطل أو أبنه اسم هللا فإنه ورد إطالقه عليه، وهو خمالف لقوله قدس سره: إن 

 ي.مبين على مسلك الزخمشر  ملة اإلسالم تشمل األحكام األصلية والفرعية، وإن قيل: إنه

وقيل: طريق احلق مطلقا تتناول ملة اإلسالم، وما فيها من العبادة كما هو املناسب لتنوع 
 اهلداية.

 وقيل: طريق احلق أخص لشمول ملة اإلسالم للفرق الضالة كالقدرية.

وقيل: احلق أعمية احلق لشموله السري يف هللا، وما يرتتب على اهلداية من املراتب كما مر 
وقيل الطريق املستقيم هنا العبادة، لقوله تعاىل: وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم ]سورة يس، 

[ والقرآن يفسر بعضه بعضا وفيه نظر، وقول الفاضل الليثي: إنه ليس املراد تعلق 61اآلية: 
داية جبميع ملة اإلسالم، بل ببعضها سواء أريد به التثبت أو الزايدة انشئ من عدم النظر اهل

للوقوع، وعموم الطلب فتأمل. قوله: )بدل من األول إخل( بدل خرب مبتدأ مقدر أي هذا 
 (1)بدل." 

 467، ص: 3"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .7

نه ع املسلمني، ألن توبة املشرك تدرأ عتسقط احلد وإن أسقطت العذاب، وأن اآلية يف قطا 
 العقوبة قبل القدرة وبعدها

اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة أي ما تتوسلون به إىل ثوابه، والزلفى منه من 
الوسيلة »فعل الطاعات، وترك املعاصي من، وسل إىل كذا إذا تقرب إليه، ويف احلديث: 

ول دوا يف سبيله مبحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة لعلكم تفلحون ابلوصوجاه« منزلة يف اجلنة
إىل هللا سبحانه وتعاىل، والفوز حالتا وجوب، وجواز ألان إن نظران إىل الويل فطلبه جائز ال 
واجب مطلقا أو لإلمام فإن طلبه منه الويل وجب وإال مل جيز من حيث كونه قصاصا وإال 
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 دا، وأوله بعضهم مبا ال يوافق املذهب فتأمل.جاز أو وجب من حيث كونه ح

وقال شيخنا ابن قاسم ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه مل يدع ما ذكر، وإمنا ادعى أن هلا 
دخال يف صفة القتل قصاصا وهي وجوبه، وقوله: )إذ ال يتصور اخل( قلنا مل يدع أن له حاليت 

أن  نفسه، وهو صحيح على أنه ميكن وجوب وجواز هبذا القيد بل ادعى أن له حالتني يف
له حالتني بذلك القيد لكن ابعتبارين اعتبار الويل، واعتبار اإلمام إذا طلب منه، وقوله: )إن 
نظران اخل( كالم ساقط وال شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت احلالتني قصاصا، وقوله: 

سلمني اخل( إن اآلية يف قطاع املفتأمل أتملنا فوجدان كالمه نشأ من قلة التأم انتهى. قوله: )و 
قيل عليه املراد ابلتوبة عن قطع الطريق، وال أتثري هلا يف سقوط احلد بعد القدرة سواء كانت 
من الكافر أو املسلم، وأما إن توبة الكافر مسقطة جلميع ما كان قبل التوبة فمعلوم من غري 

 هذا املوضع.

وم صله يف كتاب األحكام أن حماربة هللا ذهب قواعلم أن مراد املصنف رمحه هللا تعاىل ما ف
من السلف إىل أهنا إمنا تستعمل يف الكفار فمن قال به محل هذه اآلية على أهل الردة ورده 

واخللف  ،خالف بني السلفأبنه ورد يف األحاديث إطالقها على أهل املعاصي أيضا وأنه ال 
ة قطع الطريق، وإن كان من أهل املليف أن هذا احلكم غري خمصوص أبهل الردة، وإنه فيمن 

وحكي عن بعض املتأخرين، ومن ال يعتد به أن ذلك خمصوص ابملرتدين وهو قول ساقط 
مردود خمالف لألمة، وإمجاع السلف، واخللف ويدل على أن املراد به قطاع الطريق من أهل 

 زوال العقوبة مهم يفامللة قوله تعاىل: إال الذين اتبوا اخل ومعلوم أن املرتدين ال خيتلف حك
عنهم ابلتوبة بعد القدرة كما يسقطها عنهم قبل القدرة، وقد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة، 

وبعدها، وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن وجب عليه، وأيضا ليست عقوبة املرتدين  
م اللفظ ال أو غريهم فالعربة بعمو « 1»كذلك، واآلية وإن نزلت يف الكفار من العرينني 

 خبصوص السبب، ومراد املصنف رمحه هللا تعاىل رد هذا القول الذي ذهب إليه بعض

______________________________ 
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والواحدي  1671ومسلم  5727و 4192( ورد من حديث أنس أخرجه البخاري 1)
 (1)وله شواهد أخرى وطرق.."  388

عباس  بدرمهني ألن هذا حكي عن ابن" يعترب فيه خالف البعض كاحلكم جبواز بيع درهم  .8
 رضي هللا تعاىل عنهما لكن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم أنكروا وردوا عليه 

قيل يف أصول الفقه يعترب ابختالف األقل يف مقابلة اتفاق األكثر ألن واحدا من الصحابة  .9
لني ألن املذكور و رمبا خالف اجلمع الكثري ومل يقولوا حنن أكثر منكم يقال ال خمالفة بني الق

يف الكتاب خالف ويف األصول اختالف فافرتقا وذلك أن واحدا منهم إذا خالفهم إن جوزوا 
 له يكون اختالفا وإن مل جيوزوا يكون خالفا 

ويف املنح نقال عن شرح األدب لو قضى يف موضع االختالف جيوز ويف موضع  .10
اد مبوضع وأر  خلالف بني السلفكااخلالف ال جيوز أراد ابألول ما كان فيه خالف معترب 

اخلالف ما مل يكن معتربا ومل يعترب خالف الشافعي وقيل اخلالف عبارة عن القول املهجور 
لكونه مقابال لقول اجلمهور وقيل اخلالف قول بال دليل مقرر واالختالف قول بدليل معترب 

 وقيل اخلالف من آاثر البدعة واالختالف من آاثر الرمحة 

أو حرمة ينفذ ظاهرا أي فيما بيننا وابطنا أي فيما عند هللا عند اإلمام  والقضاء حبل .11
ولو وصلية بشهادة زور إذا ادعي بسبب معني من العقود والفسوخ كالنكاح والطالق والبيع 
والشراء واإلقالة والرد ابلعيب والنسب ويف اهلبة والصدقة روايتان وعندمها ال ينفذ ابطنا 

ظاهرا وهو قول زفر واألئمة الثالثة مث فرع بقوله فلو أقامت بينة زور بشهادة الزور وإن نفذ 
أنه تزوجها وحكم به حل هلا متكينه أي إذا ادعت املرأة على الرجل أنه تزوجها فأقامت على 
ذلك بينة زور وقضى القاضي هبا حل له وطؤها وحل هلا متكينه من الوطء عند اإلمام ملا 

وجهه قضى ابلنكاح بني رجل وامرأة بشهادة الشاهدين فقالت  روي أن عليا كرم هللا تعاىل
اي أمري املؤمنني إن مل يكن بد فزوجين فقال علي شاهداك زوجاك ومل يلتفت لقوهلا من جتديد 
النكاح مع كون الشهود زورا بداللة القصة بناء على أن حكم القاضي مبنزلة إنشاء عقد 

قة التعديل عليه إذ الوقوف على حقي صحيح وألن القاضي مكلف حبسب الوسع فيجب
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الصدق متعذر خبالف احلكم بشهادة الكفار والعبيد واحلكم على نكاح املنكوحة واملعتدة 
إذ الوقوف على هذه األشياء ممكن وال يلزم اإلجياب والقبول يف إنشاء القاضي ابحلكم وكذا 

قضاء ضمن صحة الال يلزم حضور االثنني يف خصوص النكاح كما قيل ألن ما ثبت يف 
ثبت اقتضاء ال صرحيا فال تراعى شرائطه خالفا هلما ألن شهادة الزور حجة يف الظاهر 

 فيكون القضاء بقدر احلجة وال يكون حجة يف الباطن فال حيل هلا ذلك عندمها 

وقال أبو الليث الفتوى على قوهلما وأمث الشاهدان إمثا عظيما وال بد يف املسألة من  .12
أن ال يكون يف احملل مانع إلنشاء العقد ألن قضاءه فيما ليس له والية إنشائه  زايدة قيد وهو

 أصال ال يفيد احلل ابإلمجاع 

 ويف القهستاين إذا قضى القاضي بشهود زور أنه طلقها ثالاث مث تزوجت .13

14. ____________________ 

15.  ".(1) 
. "َوطَعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم َأْي: َذاَبِئُحُكْم َوَهِذِه ُرْخَصٌة لِْلُمْسِلِمنَي اَل أِلَْهِل اْلِكَتابِ -1 .16

َبِغي لََنا َأْن حَنِْمَيهُ  ًئا ُشرَِعْت لََنا ِفيِه التَّْذِكَيُة، يَ ن ْ ا َكاَن اأْلَْمُر يَ ْقَتِضي َأْن َشي ْ َص َلمَّ ُهْم، فَ ُرخِص  ِمن ْ
َنا أَبٌْس َأْن نُْطِعَمُهْم َولَ لََنا يف َذلِ  ِة حِبََسِب التََّجاُوِز، َفاَل َعَلي ْ ًعا لِْلَمَشقَّ ْو َكاَن َحرَاًما َعَلْيِهْم َك َرف ْ

اِمِهْم، طََعاُم اْلُمْؤِمِننَي، َلَما َساَغ لِْلُمْؤِمِننَي ِإْطَعاُمُهْم. َوَصاَر اْلَمْعىَن: أَنَُّه َأَحلَّ َلُكْم َأْكَل طَعَ 
تْ َباِع َهَذا ِحلٌّ بِ َوأَ  ُل َويُ َقاُل يف اإْلِ  لٌّ.َحلَّ َلُكْم َأْن ُتْطِعُموُهْم ِمْن طََعاِمُكْم، َواحلِْلُّ احلَْالَّ

 َواْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َهَذا َمْعطُوٌف َعَلى قَ ْولِِه: َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب.

 ِنَكاُح اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت. َواْلَمْعىَن: َوُأِحلَّ َلُكمْ 

ْساَلِم َواِبلت َّ  ْحَصاُن أن َيُكوَن اِبإْلِ ْزِويِج، َواْلُمْحَصناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواإْلِ
ِة. فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِ  ْحَصاُن  ،َومَيَْتِنَعاِن ُهَنا، َواِبحْلَرِيَِّة َواِبْلِعفَّ َوجُمَاِهٌد، َوَماِلٌك، َومَجَاَعٌة: اإْلِ

ْعيبُّ  ُهْم جُمَاِهٌد، َوالشَّ ، َوأَبُو َمْيَسَرَة، ُهَنا احْلُرصِيَُّة، َفاَل جَيُوُز ِنَكاُح اأْلََمِة اْلِكَتابِيَِّة. َوقَاَل مَجَاَعٌة: ِمن ْ
ُة، فَ َيُجوُز ِنَكا  ْحَصاُن ُهَنا اْلِعفَّ  ُح اأْلََمِة اْلِكَتابِيَِّة.َوُسْفَياُن، اإْلِ

ْنَساُن َوَمَنَع بَ ْعُض اْلُعَلَماِء ِمْن ِنَكاِح َغرْيِ اْلَعِفيَفِة هِبََذا اْلَمْفُهوِم الثَّاين. قَاَل احلََْسُن: إِ  َذا اطََّلَع اإْلِ
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َها. َوَعْن جُمَاِهٍد: حَيُْرُم اْلبَ َغاايَ  ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب.  ِمِن اْمرَأَتِِه َعَلى فَاِحَشٍة فَ ْليُ َفارِق ْ
ْعيبُّ ِإْحَصاُن اْليَ ُهوِديَِّة َوالنَّْصرَانِيَِّة َأْن اَل تَ ْزينَ، َوَأْن تَ ْغَتِسَل ِمَن اجْلَنَ   ابَِة.َوقَاَل الشَّ

َص يف الت َّْزِويِج اِبْلِكَتابِيَِّة، أِلَنَُّه َكاَن يف الْ  ا اآْلَن َفِفيِهنَّ مُ َوقَاَل َعطَاٌء: َرخَّ ْسِلَماِت ِقلٌَّة، َفَأمَّ
. َوالرُّْخَصةُ يف تَ ْزِوجِيِهنَّ َواَل  ف السللفف  خ  اْلَكثْ َرُة، فَ زَاَلِت احْلَاَجةُ إِلَْيِهنَّ فف بفنين َوفُ َقَهاِء اأْلَْمَصاِر  الف

ًئا ُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمَر ِلَك الصََّحابَ يف ِإاَبَحِة ِنَكاِح احْلَرَائِِر اْلِكَتابِيَّاِت، َوات ََّفَق َعَلى ذَ  ُة ِإالَّ َشي ْ
رَْأ آيََة التَّْحِليِل ُيِشرُي ِإىَل َهِذِه اآْليَِة، َوآيََة التَّ  ْحرمِِي ُيِشرُي ِإىَل أَنَُّه َسأَلَُه َرُجٌل َعْن َذِلَك فَ َقاَل: اق ْ

َم َذِلَك يف « 1»َوال تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت  ِكُحوا اْلُمْشرِكاِت  ُسوَرةِ اْلبَ َقَرةِ يف قَ ْولِِه: َوال تَ نْ َوَقْد تَ َقدَّ
.  َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ

ُ َعْنُه اَنيَِلَة بِْنَت اْلَفرَاِفَصِة اْلَكْلِبيَِّة َعَلى اَن َرِضَي اَّللَّ ِنَسائِِه، َوتَ َزوََّج طَْلَحُة  َوتَ َزوََّج ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ
اِم، َوتَ َزوََّج ُحَذيْ َفُة يَ ُهوِديًَّة. )فَِإْن قُ ْلَت( : يَ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ يَ ُهوِديَّ  ُكوُن مَثَّ حَمُْذوٌف َأْي: ًة ِمَن الشَّ

ُنَّ ِمَن الَّذِ  يت ُكنَّ ِكَتابِيَّاٍت َفَأْسَلْمَن، َوَيُكوُن َقْد َوَصَفُهنَّ أِبهنَّ يَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْحَصَناُت الالَّ
 وقال:« . 2»ُكنَّ َعَلْيِه َكَما قَاَل: َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلَمْن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ اِبْعِتَباِر َما  

__________ 

 .221/ 2( سورة البقرة: 1)
 (1).". 199/ 2( سورة البقرة: 2)
 

 "الصحابة وغريهم،-2 .17

أنه   موقد قال احلسن البصري: حدثين سبعون رجال من أصحاب النيب صلصى هللا عليه وسلص 
 كان ميسح على اخلفني.

التيمم بدل عن الوضوء يف احلدث األصغر ابتفاق. وأما كونه بدال عن الغسل يف احلدث  -2
، فقال علي وابن عباس وأكثر الفقهاء: إنه بدل عنه خالف بني السلفاألكرب فهو حمل 

ن الغسل، ع أيضا، فيجوز التيمم لرفع احلدث األكرب. وقال عمر وابن مسعود: إنه ليس بدال
 فال جيوز له التيمم لرفع احلدث األكرب.

وإذا كان يف االشتغال ابلوضوء فوات الوقت، مل يتيمم عند أكثر العلماء، لقوله تعاىل: فَ َلْم 
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ُموا وهذا واجد، فقد عدم شرط صحة التيمم، فال يتيمم. ُدوا ماًء فَ تَ َيمَّ  جتَِ

جاء يف األصل حلفظ وقت الصالة، ولوال وأجاز مالك التيمم يف مثل ذلك ألن التيمم إمنا 
 ذلك لوجب أتخري الصالة إىل حني وجود املاء.

الطهارة ال جتب إال عند احلدث ألهنا تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل،  -3
 وقد أوجبه هللا على مريد الصالة مىت جاء من الغائط أو المس النساء، ومل جيد املاء.

 لريح واملذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط.ودلت األحاديث على أن ا

استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة ألنه قال: ِإذا  -4
الِة ومل يذكر االستنجاء، وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول  ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

لك يف رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن مبدوء به، وهو قول أصحاب أيب حنيفة، وما
 مالك: جتب إزالتها يف التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي، والصحيح رواية ابن وهب

ألن النيب صلصى هللا عليه وسلصم يف الصحيحني أخرب يف صاحيب القربين: أن عذاب أحدمها 
 (1)ألنه ال يستربئ من". »
 

 يلقى التسديد، فقد قال تعاىل:"ومن شروط صحة املقصد فيما يقول ل-3 .18

 َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلنا وإمنا خيلص له القصد إذا زهد ىف الدنيا ألنه إذا رغب
 فيها مل يؤمن أن يتوسل به إىل غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة علمه.

ة اإلعراب ال الم،  يلتبس عليه اختالف وجوه الكومتام هذه الشرائط أن يكون ممتلئا من عدص
فإنه إذا خرج ابلبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو جمازا فتأويله تعطيله، وجيب أن يعلم أن 

: النيب صلصى هللا عليه وآله وسلم بني ألصحابه معاىن القرآن كما بني هلم ألفاظه، فقوله تعاىل
َ لِلنَّاِس ما نُ زصَِل إِلَْيِهْم يتنا : حدثنا الذين  ول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرمحن السلمىلِتُ َبنيِص

كانوا يقرءون القرآن. كعثمان بن عفان. وعبد هللا بن مسعود، وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا 
من النيب صلصى هللا عليه وآله وسلم عشر آايت مل يتجاوزوها حىت يعلموا ما فيها من العلم 

 والعلم والعمل مجيعا. وهلذا كانوا يبقون مدة ىف حفظ السورة. والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن

 وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدص ىف أعيننا.
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 ولقد أقام ابن عمر على حفظ البقرة مثان سنني. وذلك أن هللا تعاىل قال:

ب َُّروا آايتِِه وقال: أَ  ُقْرآَن وتدبر الكالم بدون فهم َفال يَ َتَدب َُّروَن الْ ِكتاٌب أَنْ زَْلناُه إِلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ
 معانيه ال ميكن.

وأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب ىف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه، 
 فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم؟

أكثر  سري القرآن قليال جدا، وهو إن كان بني التابعنيوهلذا كان النزاع بني الصحابة ىف تف
منه بني الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن 

 الصحابة. ورمبا تكلموا ىف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل.

ع إىل جىف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف ير  واخلالف بني السلف
 اختالف تنوصع ال اختالف تضادص، وذلك صنفان:

أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن، ىف املسمى، 
 (1)غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى، كتفسريهم الصراط". 

 

اِفِعيِص َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: ذِلَك أَْدىن أَ -4 .19 الَّ تَ ُعولُوا "اْلَوْجُه الثَّاِلُث: نُِقَل َعِن الشَّ
 َخطَّأَُه َمْعَناُه: َذِلَك أَْدىَن َأْن اَل َتْكثُ َر ِعَياُلُكْم، قَاَل أَبُو َبْكٍر الرَّازِيُّ يف َأْحَكاِم اْلُقْرآِن: َوَقدْ 

ف السللفف  يف َذِلَك ِمْن َثاَلثَِة أَْوُجٍه: َأَحُدَها: أَنَُّه اَل  النَّاسُ  فف بفنين الف ُكلِص َمْن َرَوى تَ ْفِسرَي َو  خ 
 َلْو ِقيَل: َذِلَك َهِذِه اآْليَِة: َأنَّ َمْعَناُه: َأْن اَل مَتِيُلوا َواَل جَتُوُروا، َواَثنِيَها: أَنَُّه َخطَأٌ يف اللَُّغِة أِلَنَّهُ 

ا تَ ْفِسريُ تَ ُعوُلوا بُِتِعيُلوا فَِإنَّهُ خَ  طَأٌ يف اللَُّغِة، َواَثلِثُ َها: أَْدىَن َأْن اَل تُِعيُلوا َلَكاَن َذِلَك ُمْسَتِقيًما، َفَأمَّ
َماَء يف اْلِعَياِل. مبَْنزَِلةِ  لنِصَساِء، َواَل ِخاَلَف ا أَنَُّه تَ َعاىَل ذََكَر الزَّْوَجَة اْلَواِحَدَة َأْو ِمْلَك اْلَيِمنِي َواإْلِ

ِعَياِل. َوزَاَد َأنَّ َلُه َأْن جَيَْمَع ِمَن اْلَعَدِد َمْن َشاَء مبِْلِك اْلَيِمنِي، فَ َعِلْمَنا أَنَُّه لَْيَس اْلُمرَاُد َكثْ َرَة الْ 
آْليَِة: فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا ا َصاِحُب النَّْظِم يف الطَّْعِن َوْجًها رَاِبًعا، َوُهَو أَنَّهُ تَ َعاىَل قَاَل يف َأوَّلِ 

ْرِط، وَ  اَل َيُكوُن َفواِحَدًة َوملَْ يَ ُقْل َأْن تَ ْفَتِقُروا، فَ َوَجَب َأْن َيُكوَن اجْلََواُب َمْعطُوفًا َعَلى َهَذا الشَّ
 ُقوُل:َوَأاَن أَ َجَوابُُه ِإالَّ ِبِضدِص اْلَعْدِل، َوَذِلَك ُهَو اجْلَْوُر اَل َكثْ َرُة اْلِعَياِل. 

اِفِعيِص َرمْحَةُ  َقْل َعِن الشَّ َؤاُل اأْلَوَُّل: فَ ُهَو يف َغايَِة الرََّكاَكِة َوَذِلَك أَنَُّه ملَْ يُ ن ْ ا السُّ اَّللَِّ َعَلْيِه أَنَُّه  أَمَّ
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رِيَن َأنَّ َمْعىَن اآْليَِة: َأْن اَل جَتُوُروا َواَل مَتِيُلوا، َلِكنَُّه ذََكَر ِفيِه َوْجًها آَخَر، وَ  طََعَن يف قَ ْوِل اْلُمَفسِص
ِمنَي ِإَذا ذََكُروا َوْجًها يف تَ ْفِسرِي اآْليَِة َفذَ  ِلَك اَل مَيَْنُع َوَقْد ثَ َبَت يف ُأُصوِل اْلِفْقِه َأنَّ اْلُمتَ َقدِص

رِيَن ِمِن اْسِتْخرَاِج َوْجٍه آَخَر يف تَ ْفِسريَِها، َوَلْواَل َجَواُز ذَ  قَاِئُق الَّيِت لِ اْلُمَتَأخِص َك َوِإالَّ َلَصاَرِت الدَّ
ُروَن يف تَ ْفِسرِي َكاَلِم اَّللَِّ َمْرُدوَدًة اَبِطَلًة، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َذِلَك اَل ي َ  َبَطَها اْلُمَتَأخِص ُقولُُه ِإالَّ ُمَقلِصُد اْستَ ن ْ

اِفِعيُّ ملَْ َيْذُكْرُه َواِحٌد ْلَوْجَه الَِّذي ذََكَرُه الشَّ َخَلٍف، َوأَْيًضا: َفَمِن الَِّذي/ َأْخرَبَ الرَّازِيَّ َأنَّ َهَذا ا
ِلَك ِمَن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي، وََكْيَف اَل نَ ُقوُل َذِلَك، َوِمَن اْلَمْشُهوِر َأنَّ طَاُوًسا َكاَن يَ ْقرَأُ: ذَ 

ِمنَي َكا َوْجَه ِقرَاَءًة، فَِبَأْن جَيَْعُلوُه نُوا َقْد َجَعُلوا َهَذا الْ أَْدىَن َأْن اَل تُِعيُلوا، َوِإَذا ثَ َبَت َأنَّ اْلُمتَ َقدِص
ُة َجْهِل الرَّازِيِص يف َهَذا الطَّْعِن.  تَ ْفِسريًا َكاَن َأْوىَل، فَ ثَ َبَت هِبَِذِه اْلُوُجوِه ِشدَّ

َؤاُل الثَّاين: فَ نَ ُقوُل: ِإنََّك نَ َقْلَت َهِذِه اللَّْفَظَة يف اللُّ  ا السُّ ِة َعِن اْلُمرَبصِِد، َلِكنََّك جِبَْهِلَك غَ َوأَمَّ
ِة َباَلَدِتَك، َما َعَرْفَت َأنَّ   َهَذا َوِحْرِصَك َعَلى الطَّْعِن يف ُرَؤَساِء اْلُمْجَتِهِديَن َواأْلَْعاَلِم، َوِشدَّ

ُل: أَنَُّه يُ َقاُل: َعاَلِت اْلَمْسأََلُة وَّ الطَّْعَن الَِّذي ذََكَرُه اْلُمرَبصُِد فَاِسٌد، َوبَ َياُن َفَساِدِه ِمْن ُوُجوٍه: اأْلَ 
 ِإَذا زَاَدْت ِسَهاُمَها وكثرة، َوَهَذا اْلَمْعىَن َقرِيٌب ِمَن اْلَمْيِل أِلَنَُّه ِإَذا َماَل فَ َقْد َكثُ َرْت ِجَهاتُ 

رَاَدِة َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك َكاَن َمْعىَن اآْليَِة: َذِلكَ  ىَن َأْن اَل ُتْكِثُروا، َوِإَذا مَلْ أَدْ  الرَّْغَبِة َوُموِجَباُت اإْلِ
ْنَساُن يف اجْلَْوِر َوالظُّْلِم أِلَنَّ َمِطيََّة اجْلَْوِر َوالظُّْلِم ِهَي اْلَكثْ َرةُ  َواْلُمَخاَلطَُة، َوهِبََذا  ُتْكِثُروا مَلْ يَ َقِع اإْلِ

ِل الَِّذيالطَّرِيِق يَ ْرِجُع َهَذا الت َّْفِسرُي ِإىَل َقرِيٍب ِمَن الت َّفْ   اْخَتاَرُه اجْلُْمُهوُر. ِسرِي اأْلَوَّ

ْنَساَن ِإَذا قَاَل: ُفاَلٌن َطوِيُل النِصَجاِد َكِثرُي الرََّماِد، فَِإَذا ِقيَل لَُه مَ  ا َمْعَناُه؟ اْلَوْجُه الثَّاين: َأنَّ اإْلِ
 َحُسَن َأْن يُ َقاَل:

يَ   َطوِيُل النِصَجاِد ُهَو أَنَُّه َطوِيُل اَفِة، َولَْيَس اْلُمرَاُد ِمْنُه َأنَّ تَ ْفِسريَ َمْعَناُه أَنَُّه َطوِيُل اْلَقاَمِة َكِثرُي الضِص
يِه عُ  َلَماءُ اْلَقاَمِة، َبِل اْلُمرَاُد َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن َذِلَك اْلَكاَلِم ُهَو َهَذا اْلَمْعىَن. َوَهَذا اْلَكاَلُم ُتَسمِص

َشارَُة ْيِء اِبْلِكَنايَِة َوالت َّْعرِيِض، َوَحاِصُلُه يَ ْرِجُع ِإىَل حَ اْلبَ َياِن الت َّْعِبرَي َعِن الشَّ  ْرٍف َواِحٍد َوُهَو اإْلِ
افِ  ْيِء ِبذِْكِر َلَوازِِمِه، فَ َهُهَنا َكثْ َرُة اْلِعَياِل ُمْستَ ْلزَِمٌة لِْلَمْيِل َواجْلَْوِر، َوالشَّ ُ َعْنُه ِإىَل الشَّ ِعيُّ َرِضَي اَّللَّ

َفكُّ عَ َجَعَل َكث ْ  ا َأنَّ َكثْ َرَة اْلِعَياِل اَل تَ ن ْ ِن اْلَمْيِل َواجْلَْوِر، َرَة اْلِعَياِل ِكَنايًَة َعِن اْلَمْيِل َواجْلَْوِر، َلمَّ
يَقٌة ْلزَاِم، َوَهِذِه طَرِ َفَجَعَل َهَذا تَ ْفِسريًا َلهُ اَل َعَلى َسِبيِل اْلُمطَابَ َقِة َبْل َعَلى َسِبيِل اْلِكَنايَِة َوااِلْستِ 

يطًا ِبُوُجوِه َأَسالِيِب اْلَكاَلِم اْلَعَريبصِ  ا َكاَن حمُِ اِفِعيُّ َلمَّ ، َوالشَّ  اْسَتْحَسَن َمْشُهوَرٌة يف ِكَتاِب اَّللَِّ
ا َكاَن بَِليَد الطَّْبِع بَِعيًدا َعْن َأَسالِيِب كَ  ا أَبُو َبْكٍر الرَّازِيُّ َلمَّ اْلَعَرِب،  اَلمِ ذِْكَر َهَذا اْلَكاَلِم، َفَأمَّ
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 اَل َجَرَم ملَْ يَ ْعِرِف اْلَوْجَه احلََْسَن ِفيِه.

افِ »اْلَوْجُه الثَّاِلُث: َما ذََكَرُه َصاِحُب  ٌذ ِمْن قَ ْوِلَك: َعاَل َوُهَو َأنَّ َهَذا الت َّْفِسرَي َمْأُخو « اْلَكشَّ
 (1)الرَُّجُل ِعَياَلُه". 

 

اَلة ِإن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتنُكم الَّ -5 .20 عدوا َمْبِنيا  ذين كفُروا ِإن اْلَكافرين َكانُوا لكم"}الصَّ
ُهم َمَعك وليأخذوا أسلحتهم 101) اَلة فلتقم طَائَِفة ِمن ْ ( َوِإذا كنت فيهم فأقمت هَلُم الصَّ

فَِإذا سجدوا فليكونوا{ اخلَْْوف رَْكَعة " َوأْكثر اأْلمة على َأن اْلقصر يف اخْلَْوف رَْكَعَتاِن، مثل 
فر : أَنه ِإاَبَحة، أم َواِجب، قَاَل بَعضهم: هُ قصر السص َو ، مثَّ اْختلُفوا يف اْلقصر على قَ ْوَلنْيِ

اِفِعي، َوُهَو أصح؛ لَقْوله عز ذكره: }فَ َلْيَس َعَلْيُكم جَناح{ َوُهَو م ثل ِإاَبَحة، َوُهَو اْخِتَيار الشَّ
 قَ ْوله: }َفاَل جَناح َعَلْيِهَما َأن يرتاجعا{ .

الف بفني الّسلفهم: ُهَو َواِجب. َوقَاَل بَعض  َمْشُهور ِفيِه. وفاخلن

َنا، َوقَ رَأَ َوَقوله: }ِإن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا{ َأي: يقتلكم، والفتنة مبَْعىن: اْلَقْتل َهاهُ 
اَلة َأن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا "  ه: }ِإن غري قَ ْول من -َأىب بن َكْعب: " َأن تقصُروا من الصَّ

أَن  ويروى َعن َأىب أَيُّوب اأْلْنَصارِيص أَنه قَاَل: نزل قَ ْوله: }فَ َلْيَس َعَلْيُكم جَناح -ِخْفُتْم{ 
اَلة{ َهَذا اْلقدر َفحسب، مثَّ مضى حول، َومل ينزل شئ؛ َفسئَل َرُسول هللا  تقصُروا من الصَّ

ْلَكافرين َكانُوا ن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا ِإن اَعن َصاَلة اخْلَْوف، مثَّ نزل قَ ْوله: ) }ِإن ِخْفُتْم أَ 
اَلة( فََأَشاَر ِإىَل أَنه رَاجع ِإىَل َصاَلة اخْلَْوف ، لكم عدوا ُمبيًنا{ َوِإذا كنت فيهم فأقمت هَلُم الصَّ

فر.".   (2)اَل ِإىَل َصاَلة السص
 

 ه أمحد يف"وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدص يف أعيننا، روا-6 .21
 مسنده.

 « .1»وأقام ابن عمر على حفظ البقرة مثان سنني، أخرجه يف املوطأ 

ب َُّروا آايتِِه ]ص:   [ .29وذلك أن هللا قال: ِكتاٌب أَنْ زَْلناُه إِلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ

                                         
 9/490تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري  (1)
 1/472تفسري السمعاين  (2)
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ا . وأيض[ وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال ميكن82وقال: أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن ]النساء: 
فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب يف فن من العلم، كالطب واحلساب وال يستشرحونه، فكيف 
بكالم هللا الذي هو عصمتهم، وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهلذا كان النزاع 

بة، ابني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا. وهو، وإن كان بني التابعني أكثر منه بني الصح
فهو قليل ابلنسبة إىل ما بعدهم. ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة. ورمبا 

فسري قليل. يف الت واخلالف بني السلفتكلموا يف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل. 
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوصع ال اختالف تضادص، وذلك 

 صنفان:

رب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على معىن يف املسمى أحدمها: أن يع
غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى، كتفسريهم الصِصراَط اْلُمْسَتِقيَم: بعض ابلقرآن، أي اتباعه. 
وبعض ابإلسالم. فالقوالن متفقان. ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه 

ري الوصف اآلخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف اثلث. وكذلك قول من على وصف غ
و ه»، وقول من قال: « هو طريق العبودية»، وقول من قال: « هو السنة واجلماعة»قال: 

وأمثال ذلك. فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها كل « طاعة هللا ورسوله
 منهم بصفة من صفاهتا.

 منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل.الثاين: أن يذكر كل 

وتنبيه املستمع على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه. مثاله: 
[ اآلية. فمعلوم أن الظامل 32ما نقل يف قوله تعاىل: مُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصطََفْينا ]فاطر: 

رك يع للواجبات، واملنتهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات واتلنفسه يتناول املض
احملرمات، والسابق يدخل فيه من سبق، فتقرصب ابحلسنات مع الواجبات. فاملقتصدون 

 أصحاب اليمني، والسابقون

__________ 

 ن( أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف القرآن، وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا ب1)
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 (1)عمر مكث على سورة البقرة مثاين سنني يتعلمها.". 
 

"هلا نظريا، عسر عليهم التعبري عن حقيقتها. وهذا تنبيه هلم على رب العاملني، -7 .22
حيث مل يعرفوا حقيقته، وال تصوروا كيف هو سبحانه وتعاىل. وإن ما يضاف إليه من صفاته 

عرج إذا بعض عبيده، توصف أبهنا ت هو على ما يليق به جل جالله. فإن الروح، اليت هي
انم اإلنسان. وتسجد حتت العرش. وهي مع هذا يف بدن صاحبها مل تفارقه ابلكلية. 
واإلنسان. يف نومه، حيس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر يف بدنه. فهذا الصعود الذي توصف 

لكلية. به الروح ال مياثل صعود املشهودات. فإهنا إذا صعدت إىل مكان فارقت األول اب
وحركتها إىل العلوص حركة انتقال من مكان. وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس كذلك. 

 انتهى.

 

 فصل

وكتب بعض املنقبني عن مباحث املدققني العصريني يف الروح ما مثاله: إن نظرية الروحيني 
ه من ياليت يستدلون عليها يف أوراب ابحلسص يف هذه األايم، هي أن لإلنسان روحا هبطت عل

، بواسطة  املأل األعلى. ال يصل العقل إىل إدراك كنهها. وإهنا متصلة هبذا اجلسد الطيينص
هيكل لطيف شفاف على شكل اجلسد متاما. ولكنه ليس من طبيعته وال حمكوما بقوانينه. 

 وإنه كغالف للسرص اإلهلي املسمى روحا.

نه عن الروح )هي صورة  ولعل يف هذا ما يشبه قول اإلمام مالك بن أنس رضي هللا ع
كاجلسد( ويقولون: إن الروح وغالفها هذا خيرجان من اجلسد عند حصول املوت للشخص، 
إىل عامل غري هذا العامل. ولكنهما ال ينفصالن عنه كل االنفصال، بل أرواح املوتى منتشرة 

يست ل حولنا يف كل جهة. ولكنا ال نراها أبعيننا، لعدم استعداد أعيننا لذلك. كما أهنا
مستعدة لرؤية أشعة )رونتجن( مع أهنا موجودة كما تدل عليه اآلية اليت صنعها له. وقد 
دخلت تطبيقاهتا يف علم الطب وأفادت العلم الطبيعيص فائدة كربى. ولكن يوجد أشخاص 
فيهم استعداد خاص به يرون األرواح رائحة غادية، وعن أمياهنم وعن مشائلهم، رؤية حقيقية. 

                                         
 1/15تفسري القامسي = حماسن التأويل  (1)
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 خصا.انتهى. مل

 

 تنبيه:

 مجيع ما قدمناه، بناء على أن املراد ابلروح يف اآلية روح اإلنسان.

 واخللف. خالف بني السلفقال ابن القيم يف كتاب )الروح( : ويف ذلك 

وأكثر السلف، بل كلهم، على أن الروح املسؤول عنها يف اآلية ليست أرواح بين آدم. بل 
 (1)هو الروح الذي أخرب هللا عنه يف كتابه، أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة،". 

 

نَ تُ ُهْم، َوَتُصدَُّكْم َعِن اْلَواِجِب َّللَِِّ َعَلْيكُ -8 .23  ِمَن اهلِْْجَرِة ِمْن مْ "َوَأْواَلدُِكْم َأْن تَ ْغِلَبُكْم ِفت ْ
ْساَلِم، فَ َترْتُُكوا اهلِْْجَرَة َما اْسَتطَْعُتْم، مبَْعىَن َوأَنْ ُتْم لِْلهِ  ْجَرِة ُمْسَتِطيِعنَي. أَْرِض اْلُكْفِر ِإىَل أَْرِض اإْلِ

َ َجلَّ ثَ َناُؤُه َقْد َكاَن َعَذَر َمْن مَلْ يَ ْقِدْر َعَلى اهلِْْجَرةِ  رَتِْكَها ِبَقْولِِه تَ َعاىَل: ِإنَّ الَِّذيَن بِ  َوَذِلَك َأنَّ اَّللَّ
ُهْم  ُ َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ ]النساء: « 1»تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم ِإىَل قَ ْولِِه َفُأولِئَك َعَسى اَّللَّ

ْن اَل َيْسَتِطيُع ِحيَلًة َواَل يَ هْ 97 -99 قَاَمِة يف َداِر تَ [ . َفَأْخرَبَ أَنَُّه َقْد َعَفا َعمَّ ِدي َسِبياًل اِبإْلِ
ْركِ  َ َما اْسَتطَْعُتْم يف اهلِْْجَرِة ِمْن َداِر الشِص ْرِك، َفَكَذِلَك َمْعىَن قَ ْولِِه: فَات َُّقوا اَّللَّ ْساَلِم  الشِص ِإىَل َداِر اإْلِ

َنِة أَْمَواِلُكْم َوَأْواَلدُِكْم. َوممَّا َيُدلُّ  ِة َهَذاَأْن َترْتُُكوَها ِبِفت ْ َ َما اْسَتطَْعُتْم  َعَلى ِصحَّ َأنَّ قَ ْوَلُه: فَات َُّقوا اَّللَّ
فف  َعِقيَب قَ ْولِِه: اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدوًّا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم. َواَل  الف خ 

ف السللفف   ُروا َعِن اْلُقْرآِن َأنَّ َهِذِه اآْلاَيِت نَ زََلْت ِبسَ  ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بَِتْأِويلِ  بفنين اٍر أَتَخَّ َبِب قَ ْوٍم ُكفَّ
ُهْم َعْن َذِلَك، َحْسَب َما ت َ  ْساَلِم بِتَ ْثِبيِط أَْواَلِدِهْم ِإايَّ ْرِك ِإىَل َداِر اإْلِ َم. اهلِْْجَرِة ِمْن َداِر الشِص َقدَّ

َع بِِه ِمْن اَنِفَلٍة َأْو َصَدَقٍة، . َوِقيَل: فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم ِفيَما َتَطوَّ َوَهَذا ُكلُُّه اْخِتَياُر الطَّرَبِيصِ 
ا نَ َزَل قَ ْولُُه تعاىل: ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُقاتِِه ]آل عمران:  [ اْشَتدَّ َعَلى اْلَقْوِم فَ َقاُموا 102فَِإنَُّه َلمَّ

ُ تَ َعاىَل خَتِْفيفً َحىتَّ َورَِمْت َعرَاِقيبُ ُهْم وَ  َ َما اْسَتطَْعُتْم تَ َقرََّحْت ِجَباُهُهْم، َفأَنْ َزَل اَّللَّ ُهْم: فَات َُّقوا اَّللَّ ا َعن ْ
: َوحَيَْتِمُل ِإْن ملَْ يَ ثْ ُبْت َهَذا الن َّقْ  . قَاَل اْلَماَوْرِديُّ ُل َأنَّ اْلُمْكَرَه فَ َنَسَخِت اأْلُوىَل، قَاَلُه اْبُن ُجَبرْيٍ

قَ ْولُهُ تَ َعاىَل: )َوامْسَُعوا َوَأِطيُعوا(  -ْعِصَيِة َغرْيُ ُمَؤاَخٍذ هِبَا، أِلَنَّهُ اَل َيْسَتِطيُع اتصَِقاَءَها. الثَّالَِثةُ َعَلى اْلمَ 
َهْوَن َعْنُه. َوقَاَل ُمَقاِتٌل: امسَْ  ِي اْصَغْوا ُعوا أَ َأِي امْسَُعوا َما ُتوَعظُوَن ِبِه َوَأِطيُعوا ِفيَما تُ ْؤَمُروَن ِبِه َوتُ ن ْ
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َماِع. َوَأِطيُعوا لَِرُسولِِه ِفي ، َوُهَو اأْلَْصُل يف السَّ َما أََمرَُكْم أَْو ِإىَل َما يَ ْنزُِل َعَلْيُكْم ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ
ْمِع وَ  الطَّاَعِة. َوِقيَل: هَنَاُكْم. َوقَاَل قَ َتاَدُة: َعَلْيِهَما بُوِيَع النَّيبِص َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى السَّ

بَ ُلوا َما َتْسَمُعوَن، وعرب عنه ابلسماع ألنه فائدته.  َوامْسَُعوا َأِي اق ْ

__________ 

 (1).". 354ص  5( . راجع ج 1)
 

 «2»أو جملف « 1»"َوَعضُّ َزَماٍن اَي اْبَن َمْرَواَن مَلْ َيدَْع ... ِمَن املال إال مسحتا -9 .24
ْبِق. َويُ َقاُل لِْلَحاِلِق: لٌَّف اِبلرَّْفِع َعْطًفا َعَلى اْلَمْعىَن، أِلَنَّ َمْعىَن ملَْ َيدَْع ملَْ ي ُ َكَذا الرصَِوايَُة. َأْو جمَُ 

َأْسَحَت َأِي اْسَتْأَصَل. َومُسِصَي اْلَماُل احْلَرَاُم ُسْحًتا أِلَنَُّه َيْسَحُت الطَّاَعاِت َأْي يُْذِهبُ َها 
 َأْي َأُكوٌل، َفَكَأنَّ اُء: َأْصُلُه َكَلُب اجْلُوِع، يُ َقاُل َرُجٌل َمْسُحوُت اْلَمِعَدةِ َوَيْسَتْأِصُلَها. َوقَاَل اْلَفرَّ 

َرِه ِإىَل َما يُ ْعَطى ِمْثَل الَِّذي اِبْلَمْسُحوِت اْلَمِعَدِة ِمنَ  َهِم. اِبْلُمْسرَتِْشي َوآِكِل احْلَرَاِم ِمَن الشَّ  الن َّ
ْنَساِن. قُ ْلُت: َواْلَقْوُل اأْلَوَّ َوِقيَل: مُسِصَي احْلَرَامُ ُسْحًتا  ُل َأْوىَل، أِلَنَّ ِبَذَهاِب أِلَنَّهُ َيْسَحُت ُمُروَءةَ اإْلِ

ْحُت ال يِن َتْذَهُب اْلُمُروَءُة، َواَل ُمُروَءَة ِلَمْن اَل ِديَن لَُه. قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد َوَغرْيُُه: السُّ رَُّشا. الدِص
ْحِت. َوَعِن النَّيبصِ  َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِ  ُ َعْنُه: رِْشَوُة احْلَاِكِم ِمَن السُّ ُ َعَلْيِه َرِضَي اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

ْحِت فَالنَّاُر َأْوىَل بِِه( قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ وَ  ْحُت؟ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: )ُكلُّ حلٍَْم نَ َبَت اِبلسُّ َما السُّ
ْحُت َأْن يَ ْقِضيَ قَاَل: )الرصِْشَوةُ يف  الرَُّجُل أِلَِخيِه  احْلُْكِم( . َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَْيًضا أَنَّهُ قَاَل: السُّ

ْحِت َأْن أَيُْكلَ  الرَُّجُل  َحاَجًة فَ يُ ْهِدَي إِلَْيِه َهِديًَّة فَ يَ ْقبَ ُلَها. َوقَاَل اْبُن ُخَوْيِز َمْنَداٍد: ِمَن السُّ
ْلطَاِن فَ َيْسأَلُُه ِإْنَساٌن َحاَجًة َفاَل يَ قْ جِبَاِهِه، َوَذِلَك َأْن يَ  ِضيَها ِإالَّ ِبرِْشَوٍة ُكوَن َلُه َجاٌه ِعْنَد السُّ

ف السللفف  أَيُْخُذَها. َواَل  فف بفنين الف جَيُوُز ُسْحٌت  َأنَّ َأْخَذ الرصِْشَوِة َعَلى ِإْبطَاِل َحقٍص أَْو َما اَل  خ 
َبَطَل ُكلُّ ُحْكٍم ِإَذا اْرَتَشى احْلَاِكُم انْ َعَزَل يف اْلَوْقِت َوِإْن ملَْ يُ ْعَزْل، وَ َحرَاٌم. َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة: 

ُ، أِلَنَّ َأْخَذ ال رصِْشَوِة ِمْنُه َحَكَم ِبِه بَ ْعَد َذِلَك. قُ ْلُت: َوَهَذا اَل جَيُوُز َأْن خُيْتَ َلَف ِفيِه ِإْن َشاَء اَّللَّ
الرَّاِشَي  ُحْكُمُه. َواَّللَُّ أَْعَلُم. وقال عليه الصالة والسالم: )لعن اله ِفْسٌق، َواْلَفاِسُق اَل جَيُوزُ 

ْحُت الرصِْشَوُة َوُحْلَواُن  اْلَكاِهِن « 3»َواْلُمْرَتِشَي( . َوَعْن َعِليٍص َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: السُّ
 يف ُكلِص ِب ْبِن ُمنَ بِصٍه أَنَُّه ِقيَل َلُه: الرصِْشَوُة َحرَامٌ َوُرِوَي َعْن َوهْ « . 4»َوااِلْسِتْجَعاُل يف اْلَقِضيَِّة 
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َا ُيْكَرهُ ِمَن الرصِْشَوِة َأْن تَ ْرِشَي لِتُ ْعَطى َما لَْيَس َلَك، َأْو َتْدَفُع حقا ف د َلزَِمَك، شي؟ فَ َقاَل: اَل، ِإمنَّ
ا َأْن تَ ْرِشَي لَِتْدَفَع َعْن ِديِنَك ودمك ومالك  َفَأمَّ

__________ 

( . ويروى: )إال مسحت( ومن رواه كذلك جعل )معىن مل يدع( مل يتقار. )اللسان( مادة 1)
 سحت.

 ( . اجمللف: الذي بقيت منه بقية.2)

 ( . هو ما يعطي على الكهانة.3)

 (1)( . يف ج، ك، ع، ز: االستعجال يف املعصية.". 4)
 

َفاَعِة َمْن يُْطِلُع َعَلى ِعْلِمِه اِبْسِتحْ أَيَْذُن ِلَمْن َيَشاُء وَ  -تَ َعاىَل  -"َوهللُا -10 .25 َقاِق الشَّ
نَِّة َواْلُمْعَتزِلَِة َوَسائِرِ   ِفَرِق َيَشاُء، َكَما ُعِلَم ِمَن ااِلْسِتثْ َناِء، َونَ ُقوُل: َأمْجََع ُكلٌّ ِمْن أَْهِل السُّ

َفاَعِة ِعْنَدُه َوَذِلَك َيْستَ ْلزِ َوِإَحاطَِتِه،  -تَ َعاىَل  -اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َكَماِل ِعْلِم هللِا  ُم اْسِتَحاَلَة الشَّ
ثْ َناِء َوَرَد يف اْلُقْرآِن َوقُ ْلَنا ُهَناَك: ِإنَّ ِمْثَل َهَذا ااِلْستِ  -َكَما َسَبَق اْلَقْوُل   -اِبْلَمْعىَن اْلَمْعُهوِد 

َفالَِتْأِكيِد الن َّْفِي، َوِبَذِلَك جَنَْمُع َبنْيَ اآْلاَيِت الَّيِت ت َ   َعَة ِبُدوِن ااِلْسِتثْ َناِء َوَبنْيَ ْنِفي الشَّ

ف السللف َهِذِه، َوقُ ْلَنا: ِإنَّ َما َوَرَد يف احْلَِديِث أَيْيت ِفيِه  ُف بفنين َواخْلََلِف يف اْلُمَتَشاهِبَاِت،  ف  اخلن الف
ُض َمْعىَن َذِلَك إِلَْيِه  َعِقَبُه  -تَ َعاىَل  -ي يَ ْفَعُل هللاُ َعاِء الَّذِ َأْو حَنِْمُلُه َعَلى الدُّ  -تَ َعاىَل  -فَ نُ َفوِص

ئً  اِفَع ملَْ يُ َغريِصْ َشي ْ ا ِمْن ِعْلِمِه َوملَْ حُيِْدْث َما َسَبَق يف ِعْلِمِه اأْلََزيلِص َأْن َسيَ ْفَعُلُه َمَع اْلَقْطِع أِبَنَّ الشَّ
 مبَا َأْوَقَع اْلِفْعَل َعِقَب ُدَعائِِه. ُر َكرَاَمُة هللِا لَِعْبِدهِ ؛ َوِبَذِلَك َتْظهَ  -تَ َعاىَل  -أَتِْثريًا َما يف ِإرَاَدتِِه 

ْساَلِم اْبُن تَ ْيِميََّة  َفاَعَة َشْيُخ اإْلِ َر الشَّ َورَاِجْع تَ ْفِسرَي آيَِة َوات َُّقوا  -هللُا  َرمِحَهُ  -أَُقوُل: َوهِبََذا َفسَّ
 [ ِإخلَْ.48: 2يَ ْوًما ]

مَ  َياُق َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلكُ َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّ َماُم: السِص ْرِسيَّ ُهَو اْلِعْلُم اَواِت َواأْلَْرَض قَاَل اأْلُْسَتاذُ اإْلِ
رِيَن َوَأْهُل اللَُّغِة. َويُ َقاُل: َكرََّس الرَُّجُل َكَفرََّح، أَ  ، َوِبَذِلَك قَاَل بَ ْعُض اْلُمَفسِص هلَِيُّ ْي َكثُ َر ِعْلُمُه اإْلِ

يٌط مبَا يَ ْعَلُموَن ممَّا عَ  -تَ َعاىَل  -َعَلى قَ ْلِبِه ؛ َأْي ِإنَّ ِعْلَمُه  َواْزَدَحمَ  ربََّ َعْنُه ِبَقْولِِه: يَ ْعَلُم َما حمُِ
 َأْن يَ ْعَلَمُه َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َومبَا اَل يَ ْعَلُموَن ِمْن ُشُئوِن َسائِِر اْلَكائَِناِت. فَِبَماَذا مُيِْكنُ 
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َا يَ ثْ ُبُت خِبَرَبِ ا ُراَن )اجلَْاَلُل( َوُهَو ِإمنَّ َفَعاُء؟ َوِقيَل: ُهَو اْلَعْرُش، َواْخَتارَُه ُمَفسِص  ْلَمْعُصوِم.الشُّ

اُل َوالزَّخَمْشَ -تَ َعاىَل  -َوِقيَل: ِإنَّهُ مَتِْثيٌل ِلُمْلِك هللِا  . َواآْليَةُ َتُدلُّ َعَلى أَنَّ ، َواْخَتارَهُ اْلَقفَّ هُ َشْيءٌ رِيُّ
َماَواِت َواأْلَْرَض َواَل يَ تَ َوقَُّف التَّْسِليُم هِبَا َعَلى تَ ْعِييِنِه َواْلَقْوِل أِبَنَّ  ُه ِعْلٌم َأْو ُمْلٌك َأْو َيْضِبُط السَّ

هلَِيُّ فَاأْلَْمُر ظَاِهٌر، َوِإْن َكاَن  ْلًقا آَخَر خَ ِجْسٌم َكِثيٌف َأْو َلِطيٌف، َأْي فَِإْن َكاَن ُهَو اْلِعْلُم اإْلِ
لرَّْأِي. َكَما قَاَل  فَ ُهَو ِمْن َعاملَِ اْلَغْيِب الَِّذي نُ ْؤِمُن بِِه َواَل نَ ْبَحُث َعْن َحِقيَقِتِه َواَل نَ َتَكلَُّم ِفيِه ابِ 

 هِبَا َفاَلِسَفُة لُ َكِثريُوَن: ِإنَُّه ُهَو اْلَفَلُك الثَّاِمُن اْلُمَكوَْكُب ِمَن اأْلَْفاَلِك التِصْسَعِة الَّيِت َكاَن يَ ُقو 
َهاِت اْلَكَبائِِر.  اْلُيواَنِن َوُمَقلِصُدوُهْم َفَذِلَك ِمَن اْلَقْوِل َعَلى هللِا ِبُدوِن ِعْلٍم َوُهَو ِمْن أُمَّ

اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم ُهَو َواَل يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َأْي اَل يُ ْثِقُلُه ِحْفُظ َهِذِه اْلَعَواملِِ مبَا ِفيَها َواَل َيُشقُّ َعَلْيِه وَ 
َظَمِتِه َعِن ااِلْحِتَياِج فَ يَ تَ َعاىَل ِبَذاتِِه َأْن َيُكوَن َشْأنُُه َكَشْأِن اْلَبَشِر يف ِحْفِظ أَْمَواهِلِْم، َويَ تَ نَ زَُّه ِبعَ 

ْن جُمَازَاهِتِْم َعَلى أَْعَماهِلِْم. مِ  ِإىَل َمْن يُ ْعِلُمُه حِبَِقيَقِة َأْحَواهِلِْم، َأْو َيْستَ ْنزِلُُه ِإىَل َما ملَْ َيُكْن يُرِيدُ 
َقى فِ  يِه َمْوِضٌع لِْلُغُروِر َوأَُقوُل: ِإنَّ مُجَْلَة اآْليَِة مَتْأَلُ اْلَقْلَب ِبَعَظَمِة هللِا َوَجاَللِِه وََكَمالِِه، َحىتَّ اَل يَ ب ْ

َفَعاِء الَِّذيَن يُ َعظِصُمُهُم اْلَمْغُروُروَن تَ ْعِظيًما َخَيالِ  ُْم اِبلنِصْسَبِة ِإىَل يًّا َغرْيَ َمْعقُ اِبلشُّ وٍل َحىتَّ يَ ْنَسْوَن َأهنَّ
ْمرِِه يَ ْعَمُلوَن يَ ْعَلُم َعِبيٌد َمْربُوبُوَن، أَْو ِعَباٌد ُمْكَرُموَن اَل َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل َوُهْم أبَِ  -تَ َعاىَل  -هللِا 

 َما َبنْيَ 

[ 28، 27: 21وَن ]َفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيشْ 
 (1)َفَمْن َتَدب ََّر َهِذِه اآْلاَيِت َوأَْمثَاهَلَا ممَّا َوَرَد يف ِعْلِم هللِا َوَعَظَمِتِه". 

 

َتِهي ِإىَل الضَُّروَرِة، َوِإالَّ اَلْرتَ َفعَ -11 .26 اِق النُّظَّاِر ا "اْلَعْقِليَِّة الَّيِت تَ ن ْ خلِْاَلُف ِفيَها َبنْيَ ُحذَّ
، َوملَْ يَ َقْع َهَذا َواَل َذاَك.  ِعْنَد ُوُصوِل اْلرُبَْهاِن ِإىَل َهَذا احْلَدِص

ثْ َباِت َوْحَدهُ 2) اَلَلِة يف اإْلِ ْفِي  َواَل يف الن َّ ( ِإنَّ اآْلاَيِت اْلُقْرآنِيََّة ِفيَها لَْيَسْت ُنُصوًصا َقْطِعيََّة الدَّ
َلِف، َوْحَدُه، َوِإالَّ َلَما َوَقَع اخلِْاَلُف ِفيَها أَْلبَ تََّة، َوَقْد َوَقَع َهَذا اخلِْاَلُف ِفيَها َبنْيَ قَِلي ٍل ِمَن السَّ

مُجُْهوِر أَْهِل  وََكِثرٍي ِمَن اخْلََلِف، فَ َفْهُم َعاِئَشَة آِليَِة اأْلَنْ َعاِم َوجُمَاِهٍد آِليَِة اْلِقَياَمِة خُمَاِلٌف لِرَْأيِ 
نَِّة  اَلَلِة حِبَْيُث اَل حُيَْتَمُل ِإالَّ َأَحُد اْلَوْجَهنْيِ  -السُّ َا َغرْيُ َقْطِعيَِّة الدَّ ؛ َفِهَي ِإَذْن ظَنِصيٌَّة، فَ ُعِلَم َأهنَّ

ثْ َباُت َوَما ظَاِهرُُه الن َّْفُي حَمَلُّ ااِلْجتِ  ِْجيُح ِفيَها َبنْيَ َما ظَاِهرُُه اإْلِ اِد، َواَل َشكَّ يف َأنَّ ُكالًّ هَ َوالرتَّ
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ةَ تَ ْرِجيِحهِ َنظَرًا َواْسِتْداَلاًل، َأِو اتصَِباًعا َوتَ قْ  نَ ُهَما ِمَن اْلُمْثِبِتنَي َوالن َُّفاةِ يَ ْعَتِقُد ِصحَّ ِليًدا. فَاْلَمْسأََلةُ بَ ي ْ
ُهَما يف دِ  ْلزَاِم، َفاَل َوْجَه ِلطَْعِن َأَحٍد ِمن ْ  ِعْلِمِه هِبَا. يِن اآْلَخِر، َواَل يف ُمْشرَتَِكُة اإْلِ

ِفيِه، َوَلِكنَّ  ( ِإنَّ يف اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحِة ِمَن التَّْصرِيِح يف ِإثْ بَاِت الرُّْؤيَِة َما اَل مُيِْكُن اْلِمرَاءُ 3)
، َوِفيَها َما َقْد َيُدلُّ َعَلى عَ  ف الرُّْؤيَِة، فَ َيْأيت ِفيَها  َدمِ اْلُمرَاَد ِمْن َهِذِه الرُّْؤيَِة َغرْيُ َقْطِعيٍص ُف بفنين  اخلن الف

نَِّة، َكاأْلَْشَعرِيَِّة َبنْيَ الت َّ  السللفف   ُهْم ِإىَل السُّ ْفوِيِض َوالتَّْأِويِل؛ َواخْلََلِف َحىتَّ ِمَن اْلَمْنُسوِبنَي ِمن ْ
َا حِبََسِب اْصِطاَلِحُهْم ِمَن النُُّصوِص اْلُمومِهَِة لِلتَّ  اَل َصاِحُب َجْوَهَرِة الت َّْوِحيِد ْشِبيِه، َوَقْد قَ أِلَهنَّ

 ِمَن اأْلَْشَعرِيَِّة:

ْض َوُرْم تَ ْنزِيًها  وَُكلُّ َنصٍص َأْوَهَم التَّْشِبيَها ... َأوِصْلُه أَْو فَ وِص

َلِف َواحْلََنابَِلِة َوَأْكثَ َر أَْهِل احْلَِديِث يُ َفوِصُضوَن يف 4) َلِة النُُّصوِص اْلَوارَِدِة يف مجُْ ( ِإنَّ مُجُْهوَر السَّ
ُْم ميُِرُّوهَنَا َكَما َجاَءتْ  -تَ َعاىَل  -ِصَفاِت هللِا  َعالِِه، مبَْعىَن َأهنَّ ٍم يف أَتِْويٍل َوُشُئونِِه َوأَف ْ  ِمْن َغرْيِ حَتَكُّ

ْلِقِه ِفيَما َأْطَلَق َعَلْيِهْم ِمْن ِمْثِل ِة خَ خُيْرُِجَها َعْن َظَواِهِر َمَعانِيَها، َويُ نَ زصُِهونَُه ُسْبَحانَُه َعْن ُمَشاهبََ 
َعاِل، َوِإنَّ مُجُْهوَر اخْلََلِف مِ  ُئوِن َواأْلَف ْ َفاِت َوالشُّ الَِّة َعَلى تِْلَك الصِص ْن َسائِِر تِْلَك اأْلَْلَفاِظ الدَّ

رَاَدةِ اْلِفَرِق يَ َتَأوَُّلوَن َما َعَدا ِصَفاِت اْلَمَعاين، َكاْلِعْلِم َواْلُقدْ  نَِّة،  َرِة َواإْلِ َحىتَّ اأْلَْشَعرِيَِّة ِمْن أَْهِل السُّ
َلِف يف اْلَمَساِئِل اْلُكرْبَى الَّيِت اْختَ َلُفوا ِفيَها َمَع اْلُمعْ  َرُب ِإىَل السَّ َا تَ رَاُهْم أَق ْ  َتزِلَِة َكاْلَكاَلمِ َوِإمنَّ

، َوُرْؤيَِة الرَّبِص  يِص
هلَِ احْلََنابَِلِة أبََِشدِص َما ُيَشنِصُعوَن  ، َوَقْد َشنََّع بَ ْعُضُهْم َعَلى-اىَل ُسْبَحانَُه َوتَ عَ  -اإْلِ

َبٍل ِمْن ِكَباِر أَئِمَّ  ُهْم اِلتصَِفاِقِهْم َعَلى َكْوِن َأمْحََد ْبِن َحن ْ نَِّة ُيِسلُّونَُه ِبِه َعَلى اْلُمْعَتزَِلِة، َوَلِكن َّ ِة السُّ
َواهِلِْم فَ ْرًعا َوَأصْ ممَّْن ُيَشنِصُعوَن َعَلْيِهْم  ، َوُيرَبصُِئونَُه ِمْن أَق ْ  اًل.ِمْن أَتْ َباِعِه َسالًّ

ْيَخاِن َعنْ 5) ِة َما َرَواُه الشَّ َواِهِد َعَلى َما ذََكْراَن يف َهِذِه اْلَقَضااَي اْلَعامَّ  ( ِإنَّ ِمْن َأَصحِص الشَّ
ُهنَّ فَ َقْد َأْعَظَم َعَلى : " َثاَلٌث َمْن َتَكلََّم ِبَواِحَدٍة مِ َمْسُروٍق َعْن َعاِئَشَة َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم قَاَلتْ  ن ْ

ًدا  ؟ قَاَلْت: َمْن َزَعَم َأنَّ حُمَمَّ ُ عَ  -هللِا اْلِفْريََة. قُ ْلُت: َما ُهنَّ رََأى َربَّهُ فَ َقْد  -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
اَي أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي أَْنِظرِييِن  : وَُكْنُت ُمتَِّكًئا َفَجَلْسُت فَ ُقْلُت:قَاَل َمْسُروقٌ  -أَْعَظَم َعَلى هللِا اْلِفْريََة 

( َوَلَقْد َرآُه نَ ْزلًَة 23: 81 ): َوَلَقْد َرآُه اِبأْلُُفِق اْلُمِبنيِ -َعزَّ َوَجلَّ  -َواَل تُ ْعَجِلييِن أملَْ يَ ُقِل هللاُ 
 (1)ُأْخَرى". 

 

                                         
 9/121تفسري املنار  (1)



25 

 

ينهما{ ال يستطيعون خماطبة هللا يف يوم "قوله: }السموات واألرض وما ب-12 .27
 القيامة إال إبذنه، كما سريد يف اآلية بعدها.

قوله تعاىل: }يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال  -38
صوااب{ ؛ أي: ال ميلك اخللق من هللا خماطبته يف هذا اليوم الذي يقوم فيه هذا اخللق العظيم 

 صفا، تعظيماً هلل -( واملالئكة 1ح )لرو -

_________ 

 يف حتديد الروح على أقوال: خالف بني السلف( وقع 1)

األول: أنه ملك من أعظم املائكة، ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق علي بن 
 أيب طلحة، مع زايدة يف تفصيل خلقه عند ابن مسعود.

 (1)والضحاك من طريق سفيان واثبت. ... =".  الثاين: أنه جربيل، ورد ذلك عن الشعيب
 

"يوم هتتز وتضطرب األرض بسبب النفخة األوىل اليت تتبعها النفخة الثانية -13 .28
(1. ) 

قوله تعاىل: }قلوب يومئذ واجفة{ ؛ أي: قولب خلق من خلقه يوم تقع هذه  -8
 ( .2األحداث، خائفة )

وف اهبا ذليلة مما قد نزل هبا من اخلقوله تعاىل: }أبصارهم خشعة{ ؛ أي: أبصار أصح -9
 ( .3والرعب )

قوله تعاىل: }يقولون أءان ملردودون يف احلافرة{ ؛ أي: يقول أصحاب هذا القلوب  -10
 ( .4الذين أنكروا البعث يف الدنيا: أنرجُع إىل احلياة بعد أن منوت وندفن حتت الرتاب؟ )

_________ 

ك النفخة األوىل، والرادفة: النفخة الثانية، ورد ذل ( عرب مجهور السلف عن الراجفة أبهنا1)
عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف، وعن احلسن منطريق أيب رجاء، وعن 

 قتادة من طريق سعيد، وعن الضحاك من طريق عبيد املكتب.

جف ر وعرب جماهد وابن زيد عن الراجفة أبهنا األرض ترجف، وهذا غري خمالف لألول، ألهنا ت
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بسبب النفخة، كما يف القول األول، وجعل جماهد وقت الرادفة مقرواًن ابنشقاق السماء، 
[ فدكتا دكة واحدة "؛ أي: الرادفة 1فقال: "هو قوله: }وإذ السماء انشقت{ ]االنشقاق: 

هي دك األرض ابجلبال. وهذا خالف ملا عليه أهل القول األول، وهم اجلمهور، إال أن يقال 
 ن بعد النفخة الثانية فيلتئم قوله مع قوهلم، وهللا أعلم.إن هذا يكو 

أما ابن زيد فعرب عن الرادفة ابلساعة، وهذا غري خمالف، ألن الساعة ال تقوم إال ابلنفخة 
 الثانية، وهللا أعلم.

( هذا من عبارة الطربي يف تفسري هذه اآلية، وكذا ورد تفسري "واجفة" عن السلف: ابن 2)
ي بن أيب طلحة والعويف، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد. وأفاد عباس من طريق عل

 التنكري يف "قلوب": التكثري؛ أي: قلوب كثرية خائفة يف هذا اليوم.

( الضمري يف ظاهر الكالم يعود إىل القلوب، واملراد أصحاب القلوب، فعرب عنهم جبزء 3)
  يظهر بعد ذلك على األبصار، وهللامنهم، وهي القلوب، اليت هي حمل اخلوف واإلذعان، مث

 أعلم.

( هذه اجلملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة يف احلياة الدنيا 4)
واالستفهام جاء على سبيل التعجب من حصول البعث الذي ينكره هؤالء، وجاء الفعل 

 "يقولون" مضارعاً؛ إلفادة جتدد هذا احلديث، وحصوله منهم مرة بعد مرة.

واحلافرة عند العرب: رجوع املرء من الطريق الذي أتى منه، يقولون: رجع فالن إىل حافرته؛ 
أي: إىل طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه يف األرض يف حال رجوعه، ومنه قول 

 الشاعر:

 أحافرة على صلع وشيب ... معاذ هللا من سفه وطيش

 ة على أقوال:يف تفسري احلافر  خالف بني السلفوقد ورد 

احلياة بعد املوت، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة وعطية العويف،  -1
وقتادة من طريق معمر وسعيد، وحممد بن قيس أو حممد بن كعب القرظي، والسدي من 

 طريق سفيان الثوري.

اً قاألرض، وهو قول جماهد من طريق عبد هللا بن أيب جنيح، وقال: "األرض، نبعث خل -2
جديداً". وقوله يف ما يظهر ال خيالف القول األول إال يف العبارة، والنتيجة واحدة يف القولني؛ 
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ألن العود للحياة سيكون على األرض، وهذان القوالن يناسبان املعىن اللغوي للحافرة؛ ألهنا 
 يدالن على أن اإلنسان يعود إىل ما كان عليه قبل موته، وهللا أعلم.

ل ابن زيد، وقد جعل احلافرة امسًا للنار، وهو خمالف لقول اجلمهور، ولو مل النار، وهو قو 
ينص على أهنا من أمساء النار الحتمل أن يكون تفسريه مقبواًل على أنه أراد التنبيه على 
املآل الذي يصري إليه الكافر، فيكون تفسريه على املعىن، ال على مطابق اللفظ، وسياق 

كون املراد ابحلافرة النار؛ لقوله: }فإمنا هي زجرة واحدة * فإذا اآلايت بعدها يضعف أن ي
 (1)[ على ما سريد يف تفسريها، وهللا أعلم.". 14-13هم ابلساهرة{ ]النازعات: 

 

قوله تعاىل: }قالوا تلك إذا كره خاسرة{ ؛ أي: إن الرجعة إىل احلياة  -12"-14 .29
 ( .1)بعد املمات رجعة ال خري فيها، بل فيها غنب هلم 

قوله تعاىل: }فإمنا هي زجرة وحدة{ ؛ أي: إن األمر ال حيتاج إىل كبري عناء، بل هي  -13
 ( .2صيحة واحدة ال اثنية هلا ينفخها إسرافيل يف الصور، فيقومون من قبورهم أحياء )

قوله تعاىل: }فإذا هم ابلساهرة{ ؛ أي: بعد أن يسمعوا الصيحة فإهنم سرعان ما  -14
 ( .3األرض )سيكونون على 

_________ 

( وقد ورد يف لفظ "خنرة" قراءاتن: األوىل بال ألف، والثانية أبلف على وزن فاعل، ومعنامها 1)
واحد، وقيل ابختالفهما يف املعىن. فالنخرة: البالية، والناخرة، اجملوفة اليت تنخر الريح يف 

ريق بني ذ مل يرد عنهم التفجوفها إذا مرت هبا، وتفسري السلف يدل على أن معنامها واحد، إ
 ملعنيني، وهللا أعلم.

 )( ... كذا قال قتادة من طريق سعيد، وابن زيد.

 ( كذا جاء عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح، وابن زيد.2)

 يف تفسري الساهرة على أقوال: خالف بني السلف( ورد 3)

طريق حصني األرض، وهو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعويف، وعكرمة من  -1
وعمارة بن أيب حفصة، واحلسن من طريق أيب رجاء، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح، وقتادة 
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من طريق سعيد ومعمر، وسعيد بن جرب من طريق عكرمة وأيب اهليثم، والضحاك من طريق 
 عبيد، وابن زيد.

اسم مكان معروف من األرض، وهو ابلشام، ورد ذلك عن عثمان بن أيب العاتكة  -2
سفيان الثوري، هذا القول ميكن أن حيتمل على أهنم أرادوا تعيني أرض احملشر، وأهنا جزء و 

 من األرض، ال أن الساهرة علم خمصص هبذا املكان دون األرض.

وقال وهب بن منبه: هو جبل إىل جنب بيت املقدس، وهذا إن كان أراد أن هذا اجلبل 
كر ملا عليه مجهور السلف، وإن كان إمنا ذ بعينه هو الساهرة، فإنه غري صحيح، وهو خمالف 

جزءاً من أرض احملشر اليت حيشر الناس إليها، فيمكن أن حيتمل قوله على هذا التوجيه، وهللا 
 أعلم.

وقال قتادة: يف الساهرة: يف جهنم. وهذا خمالف ملا ورد عن اجلمهور، وال يظهر موافقته  -3
 لقوهلم من أي وجه. وهللا أعلم.

ل، وهو قول مجهور السلف، هو القول الراجح، وهو املعروف من لغة العرب، والقول األو 
 قال أمية بن أيب الصلت:

 وفيها حلم ساهرة وحبر ... وما فاهوا به أبد مقيم

وإمنا مسيت األرض هبذا االسم؛ ألن فيها نوم احليوان وسهرهم، فسميت بذلك للمالبسة، 
 (1)تفسري الطربي". وهللا أعلم. انظر: معاين القرآن للفراء، و 

 

قوله تعاىل: }فأراه اآلية الكربى{ ؛ أي: فأظهر موسى عليه السالم  -20"-15 .30
 ( .1لفرعون العصا واليد عالمة واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به )

قوله تعاىل: }فكذب وعصى{ ؛ أي: كانت نتيجة هذه املقابلة وعرض اآلية مل  -21
 ه موسى عليه السالم من الطاعة.يصدقها فرعون، وخالف من أمره ب

قوله تعاىل: }مث أدبر يسعى{ ؛ أي: مث أعرض عن اإلميان مبا جاء به موسى عليه  -22
 السالم ومضى يف عمل الفساد.

قوله تعاىل: }فحشر فنادى * فقال أان ربكم األعلى{ ؛ أي: من سعيه  -24 -23
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ا جاء به ربكم األعلى، ويف هذه رد مل ابلفساد أنه مجع قومه وأتباعه، واندى فيهم قائالً: أان
 موسى عليه السالم من دعوته لربه، فزعم أنه رب لقومه.

قوله تعاىل: }فأخذه هللا نكال اآلخرة واألوىل{ ؛ أي: فناله هللا بعقوبة الدنيا ابلغرق،  -25
 ( .2واآلخرة ابلنار، على ما فعله يف أول أمره وآخره )

_________ 

فتخشى{ ؛ إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ ألن من عرف هللا ( السادس: قوله: }1)
 خاف، ومن مل يعرف مل خيفه، فخشية هللا مقرونة مبعرفته، وعلى قدر املعرفة تكون اخلشية.

السابع: أن يف قوله: }هل لك{ فائدة لطيفة، وهي أن املعىن: هل لك يف ذلك حاجة أو 
 ؛ ألن الداعي إمنا يدعو إىل حاجته ومصلحته؛إرب؟ ومعلوم أ، كل عاقل يبادر إىل قبول ذلك

ال إىل حاجة الداعي، فكأنه يقول: احلاجة لك، وأنت املتزكي، وأان الدليل لك، واملرشد لك 
 إىل أعظم مصاحلك.

)( ... فسر السلف اآلية أبهنا العصا واليد، ويف هذا إشارة إىل أن لفظ اآلية يف اآلية يراد 
 ة.به جنسها، ال أهنا آية واحد

يف اآلخرة واألوىل، وسببه أنه وصف ملوصوف حمذوف، فقال   خالف بني السلف( وقع 2)
 كل منهم ما يناسب هذا املوصوف على سبيل التواطؤ، وكل األقوال حمتملة، وأقواهلم كاآليت:

[ ، 38األول: آخر كالمه وأوله، وهو قوله: }ما علمت لكم من إله غريي{ ]القصص: 
[ وهذا قول ابن عباس من طريق أيب الضحى 24لى{ ]النازعات: وقوله }أان ربكم األع

والعويف، وجماهد من طريق عبد الكرمي اجلزري وابن أيب جنيح، والشعيب من طريق إمساعيل 
 األسدي وزكراي، والضحاك من طريق عبيد.

 الثاين: اآلخرة والدنيا، عن احلسن من طريق عوف وقتادة، وعن قتادة من طريق سعيد.

: األوىل: تكذيبه وعصيانه، واآلخرة: قوله: أان ربكم األعلى، عن أيب رزين من طريق الثالث
 (1)إمساعيل بن مسيع. ... =". 
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قوله تعاىل: }واليوم املوعود{ : ويقسم ربنا ابليوم الذي وعد به عباده  -2"-16 .31
 للفصل بينهم، وهو يوم القيامة.

بكل راء مشاهد ومرئي مشاهد، وكل قوله تعاىل: }وشاهد ومشهود{ : ويقسم ربنا  -3
شاهد على أحد ومشهود عليه؛ كيوم اجلمعة شاهد ملن حضره، وهو مشهود مبن حضره، 
وكذا يوم عرفة، أو الرسول صلى هللا عليه وسلم شاهد على أمته، وأمته مشهودة عليها، وكذا 

 ( .1غريها من األقوال )

هو اليوم له تعاىل: }واليوم املوعود{ ، و وجواب القسم حمذوف، تقديره: "لتبعثن" بداللة قو 
 الذي يكذب به الكفار.

قوله تعاىل: }قتل أصحاب األخدود * النار ذات الوقود{ : أصحاب األخدود  -4-5
 ( هم الذين أمروا حبفر الشقوق الكبرية يف األرض،2)

_________ 

لتنوع، وأنه ف ا( ورد يف تفسري هذه اآلية اختالف كثري، وإذا أتملته وجدته من اختال1)
من قبيل االسم العام الذي يذكر املفسرون له أمثلة تدل عليه، قال ابن القيم: "مث اقسم 
سبحانه ابلشاهد واملشهود مطلقني غري معينني، وأعم املعاين فيه أنه املدرك واملدرك، والعامل 

ه التمثيل، رت على وجواملعلوم، والرائي واملرئي، وهذا أليق املعاين به، ما عداه من األقوال ذك
 ( .57ال على وجه التخصيص " )التبيان يف أقسام القرآن: 

يف حتديد أصحاب األخدود ومكاهنم، وقد ورد يف صحيح  خالف بني السلف( ورد 2)
مسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر أصحاب األخدود الذين يف اليمن، ولكن 

ت، هذه القصة اليت يذكرها للصابة إىل هذه اآلايالرسول صلى هللا عليه وسلم مل يشر يف 
ولذا يقال، إن كل ما ذكر من أصحاب األخاديد فإنه داخل يف حكم هذه اآلية، وابألخص 
القوم الذين ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم قصتهم، وهذا يكون من التفسري ابلسنة؛ ألن 

 (1)ر هبا، وهللا أعلم.". املفسر استفادة من هذه القصة املطابقة خلرب اآلية ففس
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قوله تعاىل: }يذكر من خيشى{ : هذا بيان للفريقني اللذين يسمعان  -10"-17 .32
الذكرى، فالفريق األول هو الذي حصلت آاثر التذكري يف قلبه، فوقع منه التذكر، وهو الذي 

 خياف هللا على علم وتعظيم وحمبة له.

فيها  يصلى النار الكربى * مث ال ميوتقوله تعاىل: }ويتجنبها األشقى * الذي  -11-13
وال حيىي{ : وهذا الفريق الثاين الذي يسمع الذكرى، ولكنه يتباعد عنها، فال يقع يف قلبه 

 تذكر، فهو شديد الشقوة، فال يسعد بسبب تلك الشقوة اليت حصلت له بسبب كفره ابهلل.

مث هو ال  ، فتشويه حبرها،وهذا األشقى سيدخل النار الكربى اليت هي شديدة العذاب واألمل
ميوت فيسرتيح من عذاهبا، وال حيىي حياة كرمية ال إهانة فيها، ومعىن ذلك أنه ال يزول عنه 

 اإلحساس، بل هو ابق فيه، فيذوق به العذاب، والعياذ ابهلل.

قوله تعاىل: }قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى{ أي: حصل الظفر  -14-15
جعل نفسه زاكية برتك السيئات، وحالها ابلعمل الصاحل، وذكر ربه والفوز والنجاح ملن 

 ( .1بقلبه ولسانه، فأقام الصالة هلل )

_________ 

 خالف بني السلف:( ورد يف تفسري التزكي 1)

األول: من كان عمله زاكياً، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة: "من تزكى 
ق هشام، وقتادة من طريق معمر، وعكرمة من طريق من الشرك"، وهو قول احلسن من طري

 احلكم.

 الثاين: قد أفلح من أدى زكاة ماله، وهو قول أيب األحوص، وقتادة من طريق سعيد.

 الثالث: من أدى زكاة الفطر، وهو قول أيب العالية من طريق أيب خلدة.

ملسلم، مال تزكى اوالظاهر من اخلطاب العموم، وما ذكر من تفسريات غريه فإهنا أمثلة ألع
ويظهر من رواايت من فسر التزكي بزكاة املال، أو زكاة الفطر، أنه استشهد هبذه اآلايت، ال 
أنه أراد أهنا هي املعنية ون غريها؛ ألن السورة مكية، وزكاة الفطر إمنا كان يف املدينة، وكذا 

قول "والصواب من الحيمل على ما بعدها من الذكر والصالة إهنا على العموم، قال الطربي: 
يف ذلك أن يقال: وذكر هللا فوحده، ودعا إليه، ورغب؛ ألن كل ذلك يف ذكر هللا، ومل 
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 (1)خيصص هللا تعاىل من ذكره نوعاً من دون نوع ".". 
 

 "سورة الفجر-18 .33

 ( .1قوله تعاىل: }والفجر{ : يقسم ربنا ابلفجر الذي هو أول النهار ) -1

: ويقسم ربنا بليال عدهتا عشر، وهي ليايل عشر من ذي  قوله تعاىل: }وليال عشر{ -2
 ( .2احلجة )

_________ 

 يف هذا القسم على أقوال: خالف بني السلف( ورد 1)

األول: فجر الصبح، وهو قول عكرمة من طريق عاصم األحول، وذكره ابن كثري عن علي، 
 وابن عباس، وجماهد، وعكرمة، والسدي.

 ن عباس من طريق أيب نصر.الثاين: النهار، ورد عن اب

 الثالث: صالة الفجر، ورد ذلك عن عباس من طريق العويف.

ً به ذكر  واملشهور من اللفظ أنه يطلق على أول النهار، وقد يكون ذكر صالة الفجر مرادا
أفضل عمل يتضمنه الفجر، ال تفسري معىن الفجر، وهللا أعلم. وأما الرواية عن ابن عباس 

ل ي غريبة، وحيتمل أنه قابل القسم ابلليل ابلقسم ابلنهار على سبيمن طريق أيب نصر فه
 التوسع يف إطالق اللفظ ال على التفسري ابملطابق، وهللا أعلم.

( ورد تفسريها هبذا عن ابن عباس طريق زرارة بن أيب أوىف والعويف وأيب نصر، وابن الزبري 2)
، وعكرمة من طريق عاصم من طريق حممد بن املرتفع، ومسروق من طريق أيب إسحاق

 األحول، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.

قال الطربي: "والصواب من القول يف ذلك عندان: أهنا عشر ذي احلجة؛ إلمجاع احلجة من 
أهل التأويل عليه، وأن عبد هللا بن أيب زايد القطواين، حدثين قال: ثىن زيد بن حباب، قال 
أخربين عياش بن عقبة، قال: ثىن جبري بن نعيم، عن أيب الزبري، عن جابر، أن رسول هللا 
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 (1)يه وسلم قال: }والفجر * وليال عشر{ ، قال: عشر األضحى ".". صلى هللا عل
 

34. 19-__________" 

ومنها ما يفيد أن كل قوم يتبعون آهلتهم، مث يتجلى هللا للمؤمنني ىف صورة فيكشف عما 
شاء هللا أن يكشف فيخرون سجدا إال املنافقني فإنه يصري فقار أصالهبم عظما واحدا مثل 

 صياصي البقر.

الرواايت غريبة عن روح اإلسالم وأصوله وقواعده وبعيدة عن نصوص ابلقرآن الصرحية وهذه 
صاُر َوُهَو يُْدرُِك ال ُتْدرُِكُه اأْلَبْ » ... ، « لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ... : » ... -سبحانه -ىف قوله

 «اأْلَْبصاَر ... 
 -انهسبح -مشاهبته وهللا منزه عن مشاهبة احلوادث، أما النصوص اليت يوهم ظاهرها

للحوادث ففيها رأى السلف وهو أننا نؤمن هبا كما وردت ونفوض حقيقة املراد منها إىل 
فنؤمن أبن هلل وجها ويدا ونقطع أبن ذلك ال يشبهه ابحلوادث ونفوض حقيقة  -تعاىل -هللا

 -املراد إىل هللا، وأما رأى اخللف فإهنم يؤولون هذه النصوص على حنو يليق جبالل هللا
 فيؤولون اليد ابلقدرة ويؤولون الوجه ابلذات. -سبحانه

ى واخللف ليس كبريا فكالمها منفقان عل اخلالف بني السلفوقد بني اإلمام النووي أن 
ىن للحوادث ولكن السلف شرحوا اللفظ، واخللف محلوه على املع -سبحانه وتعاىل -خمالفته

 والتأويل، ورأى السلف أسلم، ورأى اخللف أحكم.

ما أحوجك إىل يقني صادق وإميان اثبت ابهلل خالقا، ورازقا، مسيعا،  -أيها املؤمن -وأنت
جمهبا، مقصودا ىف احلوائج، منزها عن النظر واملثيل، بدون حبث ىف كيفية الذات فقد أجاب 

 القرآن عن حقيقة هللا بسورة كاملة هي أساس التوحيد فقال سبحانه:

ُ َأَحٌد، اَّللَُّ  َمُد، ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد، َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد سُقْل ُهَو اَّللَّ  ورة اإلخالص. الصَّ

ة من اآلايت عن معىن أى آي -صلى هللا عليه وسلم -ومل يعرف عن الصحابة أهنم سألوا النيب
 َّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهمْ يَُد ا» ... ، 27سورة: الرمحن: « َويَ ْبقى َوْجهُ َربِصَك ... » ... املتشاهبة، مثل 

» ... 
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. ولكنهم آمنوا هبا واستقر 5سورة طه: « الرَّمْحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى»، 10سورة الفتح: 
 اإلميان ابهلل ىف قلوهبم، واندفعوا إىل العمل مبقتضى هذا اإلميان.

 الناس نيمث ظهر اخلالف ىف فهم هذه النصوص ىف العصور املتأخرة ودب الشقاق والفرقة ب
بسبب التفرق ىف فهمها، والقرآن روح. وحياة، وذكر، ورمحة، والفرقة كفر: وشقوة، وقد آن 
لنا أن نعود إىل فهم القرآن واالهتداء هبديه، وأن نتجنب اخلالفات املذهبية والسياسة، وأن 

ن عنكتفي بنعمة القرآن وروحه ففيها الشفاء والرمحة وأن نبتعد عن االحنرافات الدخيلة و 
شبه التجسيم والتشبيه وعما أورده املنحرفون من رواايت وإسرائيليات غريبة عن روح هذا 

 (1)الدين.". 
 

"واملذهب الثاين مذهب اخللف، ويسمى مذهب املؤولة )بتشديد الواو -20 .35
 وكسرها( . وهم فريقان:

فاته املعلومة ص فريق يؤوهلا بصفات مسعية غري معلومة على التعيني اثبتة له تعاىل، زايدة على
 لنا ابلتعيني. وينسب هذا اىل اىب احلسن األشعري.

وفريق يؤوهلا بصفات او مبعان نعلمها على التعيني، فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من 
هذه املتشاهبات على معىن يسوغ لغة، ويليق ابهلل عقال وشرعا، وينسب هذا الرأي اىل ابن 

 ين.، ومجاعة من املتأخر « 15»برهان 

 واملذهب الثالث مذهب املتوسطني، وقد نقل السيوطي هذا املذهب فقال:

)وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب مل ينكر، او بعيدا 
توقفنا عنه، وآمنا مبعناه على الوجه الذي أريد به، مع التنزيه. وما كان معناه من هذه األلفاظ 

 ختاطب العرب قلنا به من غري توقف، كما ىف قوله تعاىل: اَي َحْسَرتى َعلىظاهرا مفهوما من 
 « .17»فنحمله على حق هللا وما جيب له( « 16»َما فَ رَّْطُت يف َجْنِب اَّللَِّ 

واخللف هو انه: هل جيوز ان يكون ىف القرآن شيء ال يعلم  اخلالف بني السلف)ومنشأ 
عند نعوا التأويل، واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه هللا. و معناه؟ فعند املفوضة جيوز، وهلذا م

 « .18»املؤولة ال جيوز ذلك بل الراسخون يعلمونه( 
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ة وقد سار مقاتل ىف تفسريه على انه ال متشابه ىف القرآن متتنع معرفته اال اخبار الغيب، كصف
شيئا من القرآن  ينزل اآلخرة وأحواهلا، فمنهجه ىف ذلك موافق لراى ابن قتيبة )ىف ان هللا مل

 « .19»اال لينفع به عباده، ويدل به على معىن اراده( 

__________ 

( هو ابو الفتح امحد بن على بن برهان الشافعي غلب عليه علم األصول وكان يضرب 15)
به املثل ىف حل االشكال، وهو صاحب البسيط والوسيط والوجيز ىف الفقه واألصول توىف 

 ه . 520سنة 

 .61/ 4، وشذرات الذهب: 29/ 1وفيات األعيان: انظر: 
 .56( سورة الزمر: 16)
 .6/ 2( اإلتقان: 17)
/ 2منسواب اىل ابن برهان كما ورد ىف اإلتقان:  80 -79/ 2( ورد هذا ىف الربهان: 18)

 ابختصار. ].....[ 6

م ىف دع، ويستمر ابن قتيبة 72( ابن قتيبة ىف مشكل القرآن، حتقيق السيد امحد صقر: 19)
رأيه فيقول: وهل جيوز ألحد ان يقول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يعرف 

يون املتشابه؟ وإذا جاز ان يعرفه مع قوله تعاىل: َوما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اَّللَُّ جاز ان يعرفه الرابن
 من صحابته،

 الدين. التأويل وفقهه ىف فقد علم عليا التفسري، ودعا البن عباس فقال: اللهم علمه

وبعد، فاان مل نر املفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه ال يعلمه اال هللا، 
بل أمروه كله على التفسري، حىت فسروا احلروف املقطعة ىف أوائل السور. )اتويل مشكل 

 القرآن:

73. ) 

وقال ابن قتيبة، ان )يقولون( ىف معىن احلال، كأنه قال: والراسخون ىف العلم قائلني آمنا 
 (1)به.". 
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"هللا عنهم ابليمامة، وهو اجلمع األوصل، فأرسلتها إليه، فامر عثمان رضي هللا -21 .36
عنه زيد بن اثبت وابن الزبري وسعيد بن العاصن. وعبد الرمحن بن احلارث، فنسخوها يف 

اختلف يف عددها كما يف شرح الرائبة للسخاوي رمحه هللا وأرسل إىل كل مصر  مصاحف
مصحفا، وحرصق ما سواها، فسمي كل من تلك املصاحف إمامًا ال املصحف الذي كان 

 عند عثمان وحده كما قيل.

 فإن قلت: قد قيل على ما ذكره املصتف رمحه هللا أنص مجيع القراءات السبعة بل العشرة

إلمام ألهنم قالوا: ال بد فيها من أمور ثالثة صحة السند وموافقة قواعد العربية، اثبتة يف ا
 ومطابقة الرسم العثماين الثابت يف اإلمام.

قلت: املراد ابلثبوت فيه الثبوت، ولو تقديرًا كما فصله يف النشر وقال: انظر كيف كتبوا 
تكون السني اليت هي األصل لالصراط، واملصيطرون ابله ماد املبدلة من السني وعدلوا عن 

قراءة السني، وان خالفت الرسم من وجه قد أتت على األصل فيعتدالن، وتكون قراءة 
 اإلمشام

حمتملة ولو كتب ابلسني على األصل فات وعدت قراءة غري السني خمالفة للرسم، فال 
نث أم أ إشكال. قوله: )ومجعه شزط اخل( ظاهره أنص هذا اجلمع يكون له مطلقًا سواء ذكر

مه، وقد قيل إنه إن ذكر مجع على أفعلة يف القلة وعلى فعل يف الكثرة كحمار ومحر  ولذا قدص
وأمحرة وان أنث فقياسه أن جيمع على أفعل كذراع وأذرع، وفسر املستقيم وهو الذي ال 
اعوجاح فيه ابملستوى، وهو من قوهلم سوصى األرض واملكان فاستوى هو أبن ال يكون يف 

[ أي 42وده اختالف، ومته قوله تعاىل: }َلْو ُتَسوَّى هِبُِم اأَلْرُض{ ]النساء: سطحه وحد
يوضع عليهم تراهبا ويسطح. وقيل: وصف الطريق به له معنيان: أحدمها أنه مستو بنفسه. 
واآلخر أنص سالكه يستقيم فيه. وقوله: )كالطريق إخل( هو مثله معىن وقيل: بينهما فرق، فإنص 

مطلقاً، والسبيل ما هو معتاد السلوك والسراط ما ال عوجاح فيه مينة،  الطريق ما يسلك
ويسرة فهو أخصها، فإن قيل فما فائدة وصفه حينئذ ابملستقيم قيل: ألنص الصراط يطلق على 
ما فيه صعود أو هبوط، واملستقيم ما ال ميل فيه إىل شيء من اجلوانب، وأصل االستقامة 

راد به طريق احلق إخل( هذان التفسريان روامها ابن جرير عن يف الشخص القائم. قوله: )وامل
ابن عباس رضي هللا عنهما، وذكرمها املصنف والزخمشريص إالً أنص الزخمشريص قال املراد به طريق 
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احلق وهو ملة اإلسالم قجعلهما متحدين واملصتف رمحه هللا تعاىل أشار إىل الرد عليه 
ابب احلواشي إىل أنص احلق ما فهمه الزخمشريص وقال وجعلهما متغايرين، وقد ذهب بعض أر 

ا، وهو يف األحكام أكثر وغالب ما  اخلالف بني السلفابن تيمية  يف التفسري قليل جدص
، وعلى ما فهمه املصئف  روي عنهم من األوصل راجع إىل تنوصع العبارة وإليه أشار الزخمشريص

ا ألنص ملة اإلسالم ختتص ابألصو  فروع ل واإلعتقاد، وطريق احلق أعمص لشموله المها متغايران إمص
واألصول سواء فسر احلق هنا مبا خيالف الباطل أو أبنه اسم هللا فإنه ورد إطالقه عليه، وهو 
خمالف لقوله قدس سرصه: إن ملة اإلسالم تشمل األحكام األصلية والفرعية، وإن قيل: إنه 

.  مبين على مسلك الزخمشريص

 تتناول ملة اإلسالم، وما فيها من العبادة كما هو املناسب لتنوصع وقيل: طريق احلق مطلقاً 

 اهلد اية.

 وقيل: طريق احلق أخصى لشمول ملة اإلسالم للفرق الضالة كالقدرية.

 وقيل: اصحق أعمية احلق لشموله السري يف هللا، وما يرتتب على اهلداية من املراتب كما

ْسَتِقيٌم{ قوله تعاىل: }َوَأْن اْعُبُدوين َهَذا ِصرَاٌط مُّ مرص وقيل الطريق املستقيم هنا العبادة، ل
[ والقرآن يفسر بعضه بعضاً وفيه نظر، وقول الفاضل الليثي: إنه ليس املراد تعفق 61]يس: 

اهلداية جبميع ملة اإلسالم، بل ببعضها سواء أريد به التثبت أو الزايدة انشىء من عدم النظر 
ل اخل( بدل خرب مبتدأ مقدر أي هذا للوقوع، وعموم الطلب فتأمصل . قوله: )بدل من األوص

 بدل

من الصراط األوصل. وقوله: )بدل الكل من الكل( بدل من البدل، وهو من حسن اإلتفاق 
الذي مساه املتأخرون يف البديع تسمية النوع، وقد عاب ابن مالك رمحه هللا يف بعض كتبه 

{ ]إبراهيم: تصح يف مثل }ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد. هللاِ  هذه العبارة على النحويني ألنص الكلية ال
[ فإهنا إمنا تقال فيما ينقسم ويتجزئ، وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك، فاألوىل أن 2 -ا

 يقال فيه البدل املوافق أو املطابق.

 (1)والورع البارد يف حنوه يغنيك عنه النظراحلامي". 
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خراين. قوله: )ينفوا من بلد اخل( اختلف يف النفي فقال "مرصة فان عاد قطع األ-22 .37
 احلجازيون ينفي من موضحع إىل موضع.

وقال العراقيون: يسجن، وحيبس، والعرب تستعمل النفي مبعىن السجن ألنه يفارق بيته وأهله، 
 وقال ابن عريب: فيه أقوال فقيل: ينفي لبالد، وقيل: لبلد أبعد، وقيل: يطالبونه ابحلد، واىل

 األول ذهب صاحب احملرر من الثافعية أيضاً كما قال الشاعر:

 511 -اه -

 خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها فلسنا من األموات فيها وال اإلحيا

 إذا جاءان ال! سجان يوماً حلاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

واخراجه من  ذلك منه، واستدل له أبنص املراد زجره، ودفع شره فإذا نفي إىل بلد آخر مل يؤمن
الدنيا غري ممكن ومن دار اإلسالم غري جائز فإن حبس يف آخر فال فائدة فيه إذ حببسه يف 
بلده حيصل املقصود، وهو أشد عليه، وقوله: حبيث ال ميكنون من القرار يف موضع املراد أهنم 

وأو يف اآلية ) يشردون، ويفرقون حبيث ال جيتمعون يف مكان كسرا لشوكتهم ابلتفريق. قوله:
اخل( أي هي للتقسيم، واللف والنشر املقدر على الصحيح، ومن قال بتخيري اإلمام جعلها 
ختيريية، واألوصل علم ابلوحي واال فليس يف اللفظ ما يدلص عليه دون التخيري وألنص فيها أجزية 

يئة س خمتلفة غلظًا وخفة فيجب أن تقع يف مقابلة جناايت خمتلفة ليكون جزاء كل سيئة
مثلها، وألنه ليس للتخيري بني األغلظ، واألهون يف جناية واحدة كبري معىن، والظاهر أنه 
أوحى إليه هذا التنويع والتفصيل، وما قيل إنص التخيري ابلنسبة إىل اإلمام، واحلاكم فإنه يفعل 
ما يريد منها مع مالحظة اجلناايت، واستحقاقها صلح من غري تراض للخصمني مع بعده. 
قوله: )هلم خزي يف الدنيا اخل( قال النوويف رمحه هللا تعاىل إذا اقتص منه، وعوقب كيف يكون 
مستحقا لذلك وقد قال النيبص صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: " من ارتكب شيئاً 
فعوقب به كان كفارة له " فيقتضي سقوط اإلمث عنه، وأن ال يعاقب يف اآلخرة، وأجاب أبنه 

نه حق هللا، وأما حقوق العباد فال، وهنا حقان هلل والعباد، وفيه نظر، وقوله: خمصوص يكفر ع
اخل ألنص القصاص ال يسقط ابلتوبة، مث إهنم هلم يف الدنيا عذاب وخزي، وكذا يف اآلخرة 
فاقتصر يف الدنيا على اخلزي ألنه أعظم من عذاهبا، واقتصر يف اآلخرة على عذاهبا ألنه أشدص 

وقوله: }لعظم ذنوهبم{ راجع إىل عذاب الدنيا، واآلخرة ووجه داللة أنص هللا  من اخلزي،
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غفور رحيم عليه أنه ال يعفو عن حقوق العباد بل عن حقوقه، وقوله: يسقط ابلنوبة اخل 
 إشارة إىل خمالفته لغريه من القصاص.

 لتوبة اخلتنبيه: قال شيخ والدي ابن حجر اهليثمي قول املصنف رمحه هللا تعاىل يسقط اب

كالم ظاهر الفساد ألنص التوبة ال دخل هلا يف القصاص أصاًل إذ ال يتصور له بقيد كونه 
 قصاصاً 

حالتا وجوب، وجوإز ألان إن نظران إىل الويل فطلبه جائز ال واجب مطلقًا أو لإلمام فان 
 هطلبه منه الويل وجب واال مل جيز من حيث كونه قصاصا واال جاز أو وجب من حيث كون

 حدا، وأوله بعضهم مبا ال يوافق املذهب فتأمصل.

 وقال شيخنا ابن قاسم ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه مل يدع ما ذكر، وإمنا ادعى أنص 

هلا دخال يف صفة القتل قصاصا وهي وجوبه، وقوله: )إذ ال يتصور اخل( قلنا مل ايع أنص له 
ه تني يف نفسه، وهو صحيح على أنحاليت وجوب وجواز هبذا القيد بل ادعى أن له حال

لك القيد لكن ابعتبارين اعتبار الويل، واعتبار اإلمام إذا طلب منه،  ميكن أنص له حالتني بدص
وقوله: )إن نظران اخل( كالم ساقط وال شك أنص النظر إليهما يقتضي ثبوت احلالتني قصاصا، 

قطاع  هى. قوله: )وإنص اآلية يفوقوله: فتأمصل اتمصلنا فوجدان كالمه نشأ من قلة التأمص أنت
 املسلمني اخل( قيل عليه املراد ابلتوبة عن قطع الطريق، وال أتثري هلا يف سقوط احلد بعد القدرة

سواء كانت من الكافر أو املسلم، وأما إن توبة الكافر مسقطة جلميع ما كان قبل التوبة 
 فمعلوم من غري هذا املوضع.

  تعاىل ما فصله يف كتاب األحكام أنص حماربة هللا ذهبواعلم أن مراد املصنف رمحه هللا

قوم من السلف إىل أهنا إمنا تستعمل يف الكفار فمن قال به محل هذه اآلية على أهل الردة 
، سلفخالف بني الورده أبنه ورد يف األحاديث إطالقها على أهل املعاصي أيضا وأنه ال 

 (1)دة، وإنه فيمن قطع". واخللف يف أن هذا احلكم غري خمصوص أبهل الر 
 

( يف ]واثئقه[ وقد ذكر 1"الوجه الثامن عشر: قال أبو احلسن النسفي )-23 .38
اخلالف يف املسألة مث قال: ومن بعض حججهم أيضا يف ذلك: أن هللا سبحانه وتعاىل أمر 
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كان ( وإذا مجع اإلنسان ذلك يف كلمة،  2بتفريق الطالق بقوله تعاىل: }الطَّاَلُق َمرَّاَتِن{ )
واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك رمحه هللا رمي السبع اجلمرات يف مرة واحدة 
مجرة واحدة، وبىن عليها أن الطالق عندهم مثله، قال: وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا 
ابألندلس: أصبغ بن احلباب، وحممد بن بقي، وحممد بن عبد السالم اخلشين، وابن زنباع، 

 هم من نظرائهم هذا لفظه.مع غري 

الوجه التاسع عشر: أن أاب الوليد هشام بن عبد هللا بن هشام األزدي القرطيب صاحب  
 اخلالف بني السلفكتاب ]مفيد احلكام فيما يعرض هلم من النوازل واألحكام[ ذكر 

واخللف يف هذه املسألة، حىت ذكر اخلالف فيها يف مذهب مالك نفسه، وذكر من كان 
 يفيت هبا من املالكية، والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثري الفوائد جدا.

وحنن نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، مث نتبعه كالمه، ليعلم أن النقل 
أهل العلم، وأن من قصر يف العلم ابعه وطال يف اجلهل والظلم بذلك معلوم متداول بني 

ذراعه يبادر إىل اجلهل والتكفري والعقوبة، جهال منه وظلما، وحيق له وهو الدعي يف العلم 
 وليس منه أقرب رمحا.

__________ 

 ( يف نسخة الواسطي.1)

 (1)". 229( سورة البقرة اآلية 2)
 

 حد احملاربني( "قال أبو بكر اجلصاص يف )ابب-24 .39

َ َوَرُسوَلهُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَسادً  َا َجزَاءُ الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللَّ ( اآلية، 1ا{ )قال هللا تعاىل: }ِإمنَّ
َ َوَرُسولَُه{ ) ( جمازا ابحلذف أو التشبيه على 2وبعد أن ذكر أن يف قوله تعاىل: }حُيَارِبُوَن اَّللَّ

واخللف من فقهاء األمصار أن هذا احلكم  خالف بني السلفقال: ال طريقة علماء الكالم 
غري خمصوص أبهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل امللة، وحكي عن بعض 
املتأخرين ممن ال يعتد به أن ذلك خمصوص ابملرتدين، وهو قول ساقط مردود خمالف لآلية 

الَّ به قطاع الطريق من أهل امللة قوله تعاىل: }إِ  وإمجاع السلف واخللف، ويدل على أن املراد
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( ومعلوم أن املرتدين 3الَِّذيَن اَتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{ )
ال خيتلف حكمهم يف زوال العقوبة عنهم ابلتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة، 

قد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة أو بعدها، وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن و 
وجب عليه، فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة، وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 

 عليهم هي املسقطة للحد عنهم، وأيضا فإن املرتد يستحق

__________ 

 33( سورة املائدة اآلية 1)

 33ورة املائدة اآلية ( س2)

 (1)". 34( سورة املائدة اآلية 3)
 

وقد ذكر  -( يف واثئقه 1"الوجه الثامن عشر: قال أبو احلسن النسفي )-25 .40
وتعاىل  سبحانه -اخلالف يف املسألة مث قال: ومن بعض حججهم أيضا يف ذلك: أن هللا 

( وإذا مجع اإلنسان ذلك يف كلمة،  2أمر بتفريق الطالق بقوله تعاىل: }الطَّاَلُق َمرَّاَتِن{ ) -
 رمي السبع اجلمرات يف -رمحه هللا  -كان واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك 

مرة واحدة مجرة واحدة، وبين عليها أن الطالق عندهم مثله، قال: وممن نصر هذا القول من 
م اخلشين، عبد السال أهل الفتيا ابألندلس: أصبغ بن احلباب، وحممد بن بقي، وحممد بن

 وابن زنباع، مع غريهم من نظرائهم هذا لفظه.

الوجه التاسع عشر: أن أاب الوليد هشام بن عبد هللا بن هشام األزدي القرطيب صاحب  
 اخلالف بني السلفكتاب " مفيد احلكام فيما يعرض هلم من النوازل واألحكام " ذكر 

يت يف مذهب مالك نفسه، وذكر من كان يف واخللف يف هذه املسألة حىت ذكر اخلالف فيها
 هبا من املالكية، والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثري الفوائد جدا.

وحنن نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، مث نتبعه كالمه، ليعلم أن النقل 
ل والظلم  اجلهبذلك معلوم متداول بني أهل العلم، وأن من قصر يف العلم ابعه، وطال يف

ذراعه يبادر إىل اجلهل والتكفري والعقوبة، جهال منه وظلما، وحيق له وهو الدعي يف العلم 
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 وليس منه أقرب رمحا.

قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطالق ينقسم على ضربني: طالق السنة، وطالق البدعة، 
، وهو البدعة: نقيضه فطالق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطالق

أن يطلقها يف حيض أو نفاس، أو ثالاث يف كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطالق. .، مث 
اختلف أهل العلم بعد إمجاعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطالق؟ فقال علي بن أيب 

ال معىن  -ثالاث  -طالب، وابن مسعود، يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس، وقال: قوله 
ه؛ ألنه مل يطلق ثالث مرات، وإمنا جيوز قوله يف " ثالث " إذا كان خمربا عما مضى فيقول: ل

طلقت ثالاث، خيرب عن ثالثة أفعال كانت منه يف ثالثة أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة  
كذا ثالث مرات، فذلك يصح، ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأهتا ثالث مرات لكان  

 لف ابهلل.كاذاب، وكذلك لو ح

__________ 

 ( يف نسخة الواسطي.1)

 (1)". 229( سورة البقرة اآلية 2)
 

 "إصدارات-26 .41

 أمحد العامر

 تتواىل اإلصدارات احلديثة حاملًة بني طياهتا اجلديد يف عامل الدراسات

 اإلسالمية، والفكرية، واالقتصادية، والسياسية، وغريها، ورغبًة منَّا يف إطالع

 على ما يتيسر لنا من هذه املطبوعات اجلديدة اليت نرى فيها الفائدة -البيان  -قراء 

 وقفات مع بعض تلك اإلصدارات بني عدد -إبذن هللا  -لقارئها ... سيكون لنا 

 وآخر، وهللا املوفق.

 التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه: -1

 عبداملؤلف: عالء الدين أبو احلسن علي املرداوي، دراسة وحتقيق: د. 

 الرمحن اجلربين، ود. عوض القرين، ود. أمحد السراح، الناشر: مكتبة الرشد،
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 ه .1421الرايض. الطبعة األوىل، 

 يعد هذا الكتاب من أبرز كتب أصول الفقه وخاصًة يف مذهب احلنابلة، طبع

 يف مثانية جملدات، وأصله ثالث رسائل علمية تقدم هبا احملققون لنيل درجة

 م أصول الفقه يف كلية الشريعة ابلرايض.الدكتوراه يف قس

 اعتىن احملققون مبراجعة أصوله، وضبط ألفاظه، وحترير مسائله، وشرح

 مشكله، حىت خرج الكتاب أبهبى حلة.

 تقييد املهمل ومتييز املشكل: -2

 املؤلف: احلافظ أبو علي احلسني بن حممد اجليَّاين، حققه: علي بن حممد

 الناشر: دار عامل الفوائد، مكة املكرمة. الطبعةالعمران، وحممد عزيز مشس 

 ه . كتاب جليل القدر اعتىن خبدمة الصحيحني: ضبطاً ملا1421األوىل، 

 يشتبه وُيْشكل من أمساء من قبل الرواة، وتنبيهاً ملا أمهل من شيوخ البخاري،

 وكشفاً أللقاب مجاعة من رواهتما.

 والتوحيد فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد -3

 واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن:

 املؤلف: العالصمة عبد الرمحن بن انصر السعدي، اعتىن به: د. عبد

 الرزاق بن عبد احملسن البدر، الناشر: دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل،

 ه .1421

 ، وهي:مؤلَّف نفيس يطبع ألول مرة، مجع فيه مؤلفه أهم علوم القرآن وأجلها

 علم التوحيد، وعلم األخالق، وعلم األحكام والعبادات واملعامالت، متيز الكتاب

 ابلقوة العلمية، وغزارة الفوائد، مع سهولة العبارة وجزالة األلفاظ، بعيداً عن

 احلشو والتعقيد.

 الدعوة بني املسلمني يف الوالايت املتحدة األمريكية -4

 اتريخ أو انشر. د. خالد عبد الرمحن القرشي، بدون

 وهي دراسة تقوميية للعمل الدعوي ابملراكز اإلسالمية يف أمريكا قام هبا

 املؤلف وهو عضو هيئة تدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وتتناول
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 الدراسة إيضاح املوضوع وأهدافه، وأسباب اختياره، وحتديد مشكلة الدراسة،

 وتساؤالت حول املنهج يف الدراسة.

 ومما تناولته الدراسة: البحث يف دخول اإلسالم إىل أمريكا وانتشاره،

 وتعريف ابملنظمات واجلامعات اإلسالمية هناك، ووسائل العمل الدعوي يف هذه

 املراكز واجلمعيات، وتقومي العمل الدعوي، وبيان العوائق واملشكالت الدعوية

 ملوضوع ونتائج البحثوكيفية عالجها، إضافة إىل خامتة: مجع فيها أطراف ا

 والتوجيهات اليت رآها مما يؤدي إىل انتشار الدعوة بشكل صحيح بعيد عن اإلفراط

 والتفريط.

 وقفات هادئة مع فتوى إابحة القروض الربوية لتمويل شراء -5

 املساكن يف اجملتمعات الغربية:

 .املؤلف: د. صالح الصاوي، الناشر: التجمع اإلسالمي يف أمريكا الشمالية
 ه .1421الطبعة األوىل: 

 دراسة علمية متزنة، بعيدة عن التعصب والتشنج، للرد على فتوى كل من

 اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ومؤمتر رابطة علماء الشريعة أبمريكا الشمالية،

 اليت تبيح للمسلمني املقيمني أبورواب والوالايت املتحدة األمريكية االقرتاض ابلراب

 ن.لشراء مساك

 يتميز الكتاب ابألصالة العلمية، واألدب الرفيع، وهو جدير ابلنشر والدراسة

 خاصة يف البالد الغربية.

 الشرعية وأدعيائها يف مسائل اإلميان: اخلالف بني السلفيةحقيقة  -6

 األردن. -م دار اجلوهري عمان 2000ه /1421د. حممد أبو رحيِصم 

 والتابعني ومن تبعهم إبحسان يقوم على اإلميان عند سلفنا الصاحل من الصحابة

 ركنني مها: القول، والعمل أو على أربعة عند التفصيل: )قول القلب وقول

 اللسان، وعمل القلب وعمل اجلوارح( ومل ينقل عن سلفنا قيام اإلميان على ركنني:

 القول، واالعتقاد وشروط الكمال.

 ابن تيمية فقال: أمجعونقل اإلمجاع ابن عبد الرب، وأثبته شيخ اإلسالم 
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 السلف على أن اإلميان قول وعمل، يزيد ابلطاعة وينقص ابلعصيان؛ ويف الكتاب

 رد على فئة من الدعاة يف موضوع اإلميان تبني منه روائح إرجائية ردَّ عليها

 /7/2يف  20212علماؤان األفاضل، ومن آخر ما صدر يف هذا الباب الفتوى رقم 
 )أحكام التقرير( واليت تضمنت التحذير من التطرق يف املوقف من كتاب 1419

 هلذا املوضوع ممن مل ترسخ قدمه يف العلم الشرعي حىت ال تزل القدم، واألمل أن

 يكون احلوار يف هذه املسائل علمياً دافعه احلرص والنصح واإلشفاق بعيداً عن النقد

 اجلارح ال سيما بني أصحاب املنهج الواحد، وهللا املستعان،

 على أعتاب األلفية الثالثة: -7

 بريوت، -املؤلف: محدان محدان، الناشر: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم 

 ه .1421الطبعة األوىل، 

 دراسة سياسية للجذور املذهبية حلضانة الغرب وأمريكا إلسرائيل، احتوت

 الدراسة على مخسة فصول وخامتة: األول: إرهاصات أوروبية، والثاين:

 يانية اإلجنليزية واخلروج على الكنيسة، والثالث: بني سياسة الدين ودينالبيورت

 السياسة، والرابع: املسيحية املتهودة يف أمريكا الشمالية، واخلامس: مسيحية

 ويهودية يف التاريخ، أما اخلامتة فكانت بعنوان: ثقل اجلانب التورايت يف

 وفرية تستحق التقدير. املسيحية، احتوى الكتاب على مادة غزيرة، ومعلومات

 معامل يف طريق اإلصالح: -8

 ه  /1421أتليف: عبد العزيز حممد السدحان، نشر دار العاصمة، ط 

 م.2000

 اإلصالح رسالة كربى قام هبا األنبياء والرسل والعلماء والدعاة، والداعون

 إليه يلزم أن ينطلقوا من أصول واضحة وبصرية راشدة حىت تؤيت دعوهتم أكلها،

ح املؤلف بعض املعامل اليت يستضيء هبا مريدو اإلصالح على ضوء  وقد وضَّ

 الكتاب والسنة وكالم أهل العلم ومنها:

 اإلخالص يف العمل. -1

 العلم ابلعمل. -2
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 عدم ذكر املثايلِص ودفع أبواب اليأس والقنوط.-3

 عدم اإلفراط والتفريط. -4

 ربط العواطف ابلعلم الشرعي. -5

 التخصصات العلمية.احلرص على  -6

 احلذر من العجب. -7

 الدعاء. -8

 القدوة. -9

 الصرب والصالة. -10

 االهتمام ابلكيف ال ابلكم ، ويعترب املوضوع رؤوس أقالم حتتاج إىل -11

 (1)املزيد من العرض والتفصيل، ولعل لذلك حبثاً آخر يقوم به املؤلف إن شاء هللا.". 
 

األول، وهو إقامتها مبفردها يف منزل خاص هبا. "هذا ما يتعلق بشطر السؤال -27 .42
وأما ما يتعلق بشطر السؤال الثاين وهو: إقامتها مع نسوة غري مسلمات فال جيوز هلا ذلك، 

} { إىل أن قال جل جالله }أَْو ِنَسائِِهنَّ قال  قال تعاىل }َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ
يعين املسلمات، وتدخل يف هذا اإلماء املؤمنات، وخيرج منه نساء  القرطيب يف تفسري ذلك

املشركني من أهل الذمة غريهم فال حيل المرأة مؤمنة أن تكشف شيًئا من بدهنا بني يدي 
{ وكان ابن  امرأة مشركة إال أن تكون أمة هلا، فذلك قوله تعاىل: }َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُنَّ

شام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية املسلمة، أو ترى عورهتا، جريح وعبادة بن نسي وه
{ وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر صلى هللا عليه وسلم إىل أيب  ويتأولون }َأْو ِنَسائِِهنَّ
عبيدة بن اجلراح: "أنه بلغين أن نساء أهل الذمة يدخلن احلمامات مع نساء املسلمني، 

ز أن ترى الذمية عرية املسلمة، قال: فعند ذلك قام أبو فامنع ذلك، وُحْل دونه فإنه ال جيو 
عبيدة، وابتهل وقال: أميا امرأة تدخل احلمام من غري عذر، ال تريد إال أن تبيض وجهها، 
فسود هللا وجهها يوم تبيض الوجوه، وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: ال حيل للمسلمة أن 

 (1ا، ويف هذه املسألة خالف للفقهاء" )تراها يهودية أو نصرانية لئال تصرفها لزوجه
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وهذا أواًل، واثنًيا عماًل بقاعدة سد الذرائع وذلك أن املرأة املسلمة موجودة مبجتمع الغرب 
الذي يعيش بال قيم وال أخالق، ال سيما يف جمال اجلنس فقد أصبح طليًقا من كل اليوم، 

ن من حام تكون عفيفة طاهرة؛ أل فال يعقل أن نلقي هبا يف بؤرة فساد ونلزمها بعد ذلك أن
 حول احلمى يوشك أن يقع فيه:

 ألقاه يف اليم مكتوفًا، وقال له

 إايك إايك أن تبتل ابملاء

واثلثًا: أن اخلالف قد جرى بني السلف من الفقهاء يف نظر غري املسلمة إىل املسلمة، ال يف 
 مساكنتها، وللمساكنة معىن زائد عن النظر.

 من الفقهاء يف نظر الذمية إىل املسلمة. بني السلفاخلالف رابًعا: أن 

وحنن نعلم أن شيمة أهل الذمة الصغار خبالف كفار اليوم فهم األعزاء واملتسلطون على 
 العامل.

وترتيًبا على ذلك أُفيت أخوايت يف بالد الغربة أبنه جيوز هلن اإلقامة مبفردهن يف مسكن خاص 
وز هلن أن يساكن غري املسلمات كتابيات أو غري  له غلق ومرافق مىت توفر اآلن، وال جي

 كتابيات ألهنن كالرجل األجنيب ابلنسبة هلن، وهللا أعلم.

__________ 

 (1)". 233/ 12( اجلامع ألحكام القرآن: 1)
 

"وطرح هذا املوضوع نفسه يف مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاين املنعقد ابلكويت -28 .43
 ، وأصدر املؤمتر فيه التوصية التالية:1983ه  مارس  1403يف مجادى اآلخر 

" يقرر املؤمتر أن املواعدة على بيع املراحبة لآلمر ابلشراء بعد متلك السلعة املشرتاة  – 8
وحيازهتا مث بيعها ملن أمر بشرائها ابلربح املذكور يف املوعد السابق هو أمر جائز شرًعا طاملا  

توجب ك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يسكانت تقع على املصرف اإلسالمي مسئولية اهلال
الرد بعيب خفي. وأما ابلنسبة للوعد ملزما لآلمر أو املصرف أو كليهما فإن األخذ ابإللزام 
هو األحفظ ملصلحة املصرف، واألحفظ ملصلحة التعامل واستقرار املعامالت وقيمة مراعاة 
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ذ ًعا وكل مصرف خمري يف األخملصلحة املصرف والعميل وأن األخذ ابإللزام أمر مقبول شر 
ا.  مبا يراه يف مسألة القول ابإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " نصًّ

هبذا االستعراض للسوابق التارخيية للموضوع وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بنقطة البحث 
 خنلص من حترير املوضوع إىل النقاط التالية:

اء واحملدد تسميته من قبل اجملمع: ببيع املراحبة لآلمر ابلشر أوال عنوان حبث املوضوع  – 1
غري دقيق؛ ألن هذا العنوان تدخل فيه صور من بيع املراحبة لآلمر ابلشراء أجازها العلماء 
سلفا وخلفا مما جعل البحث يف املوضوع حمل التباس تبًعا اللتباس العنوان. وأرى ضرورة 

السلعة  ر ابلشراء ملقابل ربح معلوم للبائع املؤمتن على شراءالتسمية التالية: بيع األمانة لآلم
لآلمر ابلشراء؛ ألن هذا البيع يف نظري هو بيع أمانة أقرب منه للمراحبة، وهذا التخريج هلذا 
النوع من البيع خيرجنا من اخلالف الفقهي وعلى وجه اخلصوص خيرجنا من النص النبوي 

 ن قوله عليه الصالة والسالم: " ال تبع ما ليسالشريف الذي يتمسك به بعض الفقهاء م
عندك " على أن يل بعض املالحظات على وجه االستدالل هبذا احلديث سوف أوضحها 
يف مكاهنا من هذا البحث إن شاء هللا. كما خيرجنا من اخلالف الفقهي الذي ميثل من 

لوفاء ابلوعد اص ابوجهة نظري جوهر اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة سلفا وخلفا واخل
من جانب العميل خاصة إذا علمنا أبن مجهور الفقهاء قد جوزوا هذا النوع من البيع إذا 
جعل اخليار للطرفني أو ألحدمها. كما أن الفقهاء املعاصرين جممعون وال يوجد بينهم خالف 

ا فإنه حسب علمي أبن اخليار يف هذا النوع من البيع، إذا جعل الطرفان ابخليار أو أحدمه
وعد واخللف منصب يف هذه املسألة على ال اخلالف بني السلفيعترب جائز شرًعا، وإمنا 

الذي يعد به العميل البنك أو املصرف من أخذ السلعة عندما يقدمها له البنك وتكون 
مطابقة للمواصفات اليت اشرتطها العميل يف توفرها يف السلعة. هل الوعد شرًعا ملزم للعميل 

لعة أو ليس ملزما. وقد تقدم لنا يف هذا البحث استعراض أقوال الفقهاء وخالصة أبخذ الس
 (1)مؤمتَري ديب والكويت.". 
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 "النتيجة-29 .44

 مما سبق ميكن أن نستخلص ما أييت:

ليس يف نصوص الكتاب والسنَّة حتديد حاصر لصيغ التعاقد وال لوسائله، غاية ما  -1
 جاءت به نصوصهما:

عليه الناس عامة والعرب خاصة من وسائل وصيغ تواضعوا على التعاقد )أ( تنظيم ما كان 
 هبا.

)ب( تكييف تلك الوسائل والصيغ مبا يضمن هبا العدل واإلنصاف لطريف التعاقد أو أطرافه، 
 ويعصمها من اإلجحاف أبي طرف سواء كان موجًبا أو قابال.

من جمرد  ار اجمللس( ليس أكثراختالفهم يف )خيار اجمللس( أو ابألحرى يف ما مسوه )خي -2
اختالف يف فهم نصوص سنية أحادية مردصه إىل ما ألفته كل طائفة من أساليب وصيغ 
التعامل يف البيع والشراء وما شاكلهما ويف بعضهما إىل ما بلغ هذه الطائفة ومل يبلغ تلك، 

كمها الذي حأو مل يثبت عندها من نصوص سنية لو بلغتها أو ثبتت عندها لتغري فهمها مث 
استقرت عليه نتيجة لعدم اطالعها على تلك النصوص أو أتكدها من صحتها، وجلي أن 
سبب ذلك هو أحادية النصوص وتوزع الصحابة رواهتا يف األقطار اليت افتتحها اإلسالم 
فاستوطنوها وحتكم املسافة يومئٍذ يف أسباب التواصل العلمي بني الناس ملا كانت عليه وسائل 

من البدائية وعدم املقدرة على إخضاع املسافة لرغبات اإلنسان وحاجاته. وعند  االتصال
جتميع النصوص السنية وأتملها يتبني أن ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار االفرتاق 
يف اخليار افرتاقًا قوليًّا وليس بدنيًّا هو املطابق واملستجيب جملموع مقتضيات تلك النصوص 

ليبهم سري التعامل بني الناس وتطور أساليبه تبًعا لتطور أمناط معايشهم وأساوملا يستوجبه تي
 احلضارية.

يف أن الوفاء ابلعقود واجب على كل مسلم بنص قرآين صريح  خالف بني السلفال  -3
 هو نص اآلية األوىل من سورة املائدة: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقوِد{ .

د التدبر والتمحيص الدقيق جملموع نصوص القرآن والسنة املبينة حلكم هللا يف العقود وعن -4
ال سبيل إىل االلتباس يف أن كل ما عربص عن إرادة اإلنسان صح أن يكون صيغة للتعاقد ألن 
الصيغة ليست مطلوبة لذاهتا وإمنا هي مطلوبة ابعتبارها أداة للتعبري عن إرادة املتعاقدين 
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اقد بصيغة معينة أو بلغة معينة أو أبداة معينة لتحقيق توصل الصيغ بني طريف التع فااللتزام
أو أطرافه التزام ليس له أساس من النصوص الشرعية بل هو جمرد اجتهاد بعض الفقهاء مرده 
إىل ما تواضعوا عليه يف العصور السالفة وألفوا استعماله يف تعاملهم وتعاقدهم من الصيغ 

ود على تلك الصيغ والوسائل تعطيل لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف العصور والوسائل واجلم
 اليت تغريت أساليب التعامل فيها بني الناس بتغري أمناطها احلضارية نتيجة للتطور الطبيعي

 (1)للحضارة اإلنسانية.". 
 

"أما اإلمامية فيقول الشيخ حممد تقي القمي ما نصه: جرت العادة عند املؤلفني -30 .45
فقهاء اإلمامية أن يقسموا املوضوعات الفقهية إىل أربعة أقسام: )العبادات، العقود،  من

اإليقاعات، األحكام( ولعل وجه احلصر أن املبحوث عنه يف الفقه إما أن يتعلق ابألمور 
األخروية، أي معاملة العبد ربه، أو الدنيوية. فإن كان األول فهو )عبادات( ، أما الثاين فإما 

ج إىل صيغة أو ال، فغري احملتاج إىل صيغة هو األحكام؛ كالدايت واملرياث والقصاص أن حيتا 
واألطعمة، وما حيتاج إىل صيغة فقد يكون من الطرفني أو من طرف واحد، فمن طرف 
واحد يسمى )اإليقاعات( كالطالق والعتق، ومن الطرفني يسمى )العقود( ويدخل فيها 

 املعامالت والنكاح.

العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  مث قال: فقسم
وقسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح، وقسم اإليقاعات يبدأ بكتاب 

( 1الطالق وينتهي بكتاب النذر، وقسم األحكام يبدأ ابلصيد والذابحة وينتهي ابلدايت )
. 

 ال إنكار يف املختلف فيه:

إلنكار من املنكر إمنا يكون فيما اجتمع عليه، فأما املختلف فيه فال إنكار فيه، ألن كل ا
فروع، وال يف ال اخلالف بني السلفجمتهد مصيب، أو املصيب واحد وال نعلمه، ومل يزل 

ا أو إمجاًعا قطعيًّا أو قياسيًّا  ينكر أحد على غريه جمتهًدا فيه، وإمنا ينكرون ما خالف نصًّ
 .جليًّا
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 ( .2وهذا إذا كان الفاعل ال يرى حترميه، فإن كان يراه فاألصح اإلنكار )

ويف ذلك يقول اإلمام سفيان الثوري: )إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه، 
 - على ما ذكره أبو يعلى -وأنت ترى غريه فال تنهه( ، وعن اإلمام أمحد رواايت جمملها 

 ية إال إذا ضعف فيها اخلالف.ال ينكر يف املسائل االختالف

__________ 

( تقدمي التحقيق لكتاب املختصر النافع، صفحة )ل، م( ، وقد أوردته بطوله لالستفادة 1)
 منه يف جهود املقارنة مع املذاهب األخرى ابلرجوع إىل مدوانت املذاهب نفسه.

 (1).". 2/140( املنثور: 2)
 

ذكر االعرتاضات عليها، والبعض اآلخر "وبعضهم قد أطال يف مناقشة األدلة و -31 .46
 ذكرها ابختصار.

لتها مسائل رأوا وثيق ص –أعين حجية قول الصحايب  –ومجيعهم قد ضم إىل هذه املسألة 
ابملوضوع كتخصيص احلديث بقول الصحايب وتقييده به، ومحل الصحايب احلديث على أحد 

كلية، الصحايب احلديث ابلحممليه، ومحل الصحايب احلديث على خالف ظاهره، وخمالفة 
وحكم تفسري الصحايب، وذكر أثر االختالف يف حجية قول الصحايب يف الفقه اإلسالمي 

 يف بعض املسائل الفقهية، وذكر أمساء املفتني من الصحابة وطبقاهتم، وحنو ذلك.

ين إال أ -جزاهم هللا خري اجلزاء -لقد استفدت كثريًا مما كتبه هؤالء  –آنفًا  –وكما قلت 
ية أال وهو حج –وهو ما حاولت إبرازه  -تطرقت حلجية قول الصحايب من منظور معني 

 –من الصحابة والتابعني واألئمة األربعة  –رضي هللا عنهم –قول الصحايب عند السلف 
نهم، مع االجتهاد يف توثيق نسبة أقواهلم إليهم، وبيان زيف ما مل يثبت ع –رمحهم هللا تعاىل 

 هم مما أشتهر عنهم خالفه. مث ذكرت أقوال من جاء بعدهم فيها.أو ما نسب إلي

 أدلة أئمة السلف يف هذه املسألة، فهديف وغاييت بيان -حسب ظين –كما أين استقصيت 
قول السلف واألئمة األعالم، وذكر أدلتهم، مع عدم إلتزامي ذكر أدلة املخالفني هلم ممن 

 ني السلفاخلالف بيف املوضوع هو نصب  جاء من بعدهم. فليس الدافع يل يف الكتابة
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الدافع الرئيس للكتابة فيه هو: بيان وإيضاح قول السلف  –كما قلت   –وغريهم، وإمنا 
كما ذكرت   -فيها، ومتييزه عن غريه، وذكر أدلتهم وحججهم فيما ذهبوا إليه، ومل أتطرق 

صيصه للعام للمطلق وختإىل عالقة قول الصحايب ابألدلة الشرعية األخرى كتقييده  -سابقاً 
ومحل اجململ على أحد حمامله وغريها من املسائل هلذا السبب، ولعل هللا أن ييسر يل فيما 

 بعد حبث هذه املسائل حبثاً أصولياً دقيقاً.

 هذا ...

 (1)ب )حجية قول الصحايب عند السلف( .".  -وقد مسيت هذا البحث:
 

 بفهم يف نص إىل أن رسول"وقد ذهب فريق من السلف واخللف مستدلني -32 .47
هللا صلى هللا عليه وسلم رأى ربه ليلة املعراج، وعلى هذا يكون كالم هللا لنبيه قد مت جهرة: 

[ خالف لسنا بصدد اخلوض فيه. ألنه خارج نطاق هذا 59ويف الرؤية وكيفيتها ووقوعها ]
ف. وإن  واخلل خالف بني السلف[ : "وهى مسألة 60البحث، ويقول ابن قيم اجلوزية ]

كان مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي هللا عنها كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إمجاعا للصحابة"نقول ما كان البن القيم وهو العامل احملقق أن يتابع الدارمي على 

 هذه الدعوى بل هي كما ذكر: مسألة خالفية ندور فيها مع الدليل أينما دار.

ما   صلى هللا عليه وسلم قال جلابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: "ويف احلديث أن رسول هللا
كلم هللا أحدا إال من وراء حجاب وأنه كلم أابك كفاحا" وكان أبوه قد قتل يوم أحد، وال 

[ : "يف عامل الربزخ واآلية 61صلة هلذا احلديث مبباحث الوحي. ألنه كما يقول ابن كثري ]
 هي يف الدار الدنيا ". }َما َكاَن لَِبَشٍر{ .. إمنا

 والتحقيق كما ذكران أن الكالم كفاحا مل يرد به نص قاطع يقول بوقوعه ألحد يف الدنيا.

 ( الكالم من ِوراء حجاب:2)

ُتَك َعَلى  وقد كلم هللا موسى عليه السالم، كما قال سبحانه: }قَاَل اَي ُموَسى ِإينصِ اْصَطَفي ْ
اِكرِيَن{ النَّاِس ِبرَِسااليت َوِبَكالِمي  ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّ :األعراف، وكما قال 144َفُخْذ َما آتَ ي ْ

:النساء، وورد النص أكثر عموما يف قوله تعاىل: 164سبحانه: }وكلم هللا موسى تكليما{ 
                                         

 8/337 24 - 19جملة جامعة أم القرى  (1)



53 

 

ُ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدرَ  ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَّ : 253َجات{ }تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ
 (1)البقرة.". 

 

أما إشارته إىل االختالفات والتناقضات من دون دليل وال توجيه فهو  -4"-33 .48
افرتاء على الرواة الثقات من تالميذ ابن عباس رضي هللا عنه وهم من رجال الشيخني بل 

ن و هم صفوة التابعني املفسرين، وما ذكره من االختالفات والتناقضات ال ينبغي إطالقه بد
ترجيح أو توجيه، فإن ما ورد يف ذلك ال خيلو من أمرين: إما أن يروى إبسناد ضعيف، أو 
أنه يروى إبسناد اثبت، فما ورد بسند ضعيف ال يدخل يف هذه املسألة ويكون من ابب 
املرجوح، وأما ما ثبت فإنه خالف تنوع ال اختالف تضاد وتناقض، وقد بني ذلك وفصله 

ري(( ية رمحه هللا تعاىل فقال يف كتابه املوسوم ))مقدمة يف أصول التفسشيخ اإِلسالم ابن تيم
يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف  اخلالف بني السلف: "

التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد. 
 وذلك صنفان:

 ن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمىأحدمها أن يعرب كل واحد منهم ع
غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة واملتابينة، كما 
قيل يف اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله صلى هللا 

فإن أمساء هللا كلها على مسمى واحد فليس دعاؤه ابسم من  عليه وسلم وأمساء القرآن،
أمسائه احلسىن مضاداً لدعائه ابسم آخر بل األمر كما قال تعاىل: }ُقِل اْدُعوا اَّللََّ َأِو اْدُعوا 

ً َما َتْدُعوا فَ َلُه اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن{ .اه .  الرَّمْحََن َأايص

القرآن  وعن أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم وأمساءمث تكلم عن األمساء والصفات هلل تعاىل 
 (2)مث قال:". 
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"يف الطلب، وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية هللا، فإن ما -34 .49
 « .عند هللا ال ينال إال بطاعته

 

 الثالثة: أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتمثل له امللك رجال

 له، ويف هذه املرتبة كان يراه الصحابة أحياان.فيخاطبه حىت يعي عنه ما يقول 

 

 الرابعة: أنه كان أيتيه يف مثل صلصلة اجلرس

، وكان أشده عليه فيلتبس به امللك، حىت أن جبينه ليتفصد عرقا يف اليوم الشديد الربد، 
وحىت أن راحلته لتربك به إىل األرض، إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه 

 خذ زيد بن اثبت، فثقلت عليه حىت كادت ترضصها.على ف

 

 اخلامسة: أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها

 ، فيوحي إليه ما شاء هللا أن يوحيه، وهذا وقع له مرتني كما ذكر هللا ذلك يف سورة النجم.

 

 السادسة: ما أوحاه هللا إليه، وهو فوق السماوات ليلة املعراج

 ا.من فرض الصالة وغريه

 

 السابعة: كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك

كما كلصم هللا موسى بن عمران، وهذه املرتبة هي اثبتة ملوسى قطعا بنص القرآن. وثبوهتا لنبينا 
 صلى هللا عليه وسلم هو يف حديث اإلسراء.

الف خوقد زاد بعضهم مرتبة اثمنة وهي تكليم هللا له كفاحا من غري حجاب، وهي مسألة 
 « .1»واخللف. انتهى مع تلخيص يسري يف بيان املرتبة األوىل والثامنة  ني السلفب

__________ 

 (1).". 18/ 1( انظر زاد املعاد 1)
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"هذا احلديث الذي ساقه القاضي هنا هو يف البخاري ومسلم والرتمذي -35 .50
ضي وهو اوالنسائي وهو يف البخاري يف التفسري عن حيىي عن وكيع ابلسند الذي ساقه الق

يدل ولو رواه القاضي من طريق البخاري كان يقع له أعلى من هذا وسبب عدول القاضي 
عن إخراج هذا احلديث من أحد هذه الكتب مع أنه بني القاضي وبني شيخ الشيخ البخاري 

وكيع سبعة وهذا الذي ساقه بينه وبني وكيع مثانية فالذي يف الصحيح أعلى ليتنوع وليظهر  
واملسموعات وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ابلنيات )وقال مجاعة( أي من احملدثني كثرة الشيوخ 

واملتكلمني )بقول عائشة وهو املشهور( أي كما رواه الشيخان )عن ابن مسعود( أي أنه 
َا رََأى  رأى جربيل )ومثله( أي يف كونه مشهورا ما رواه البخاري )َعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَُّه قَاَل ِإمنَّ

يل عليه السالم واختلف عنه( أي عن أيب هريرة إذ قد روى عنه أنه قال رآه بعينه كابن جرب 
نْ َيا مجاعة من  مسعود وأيب ذر واحلسن وابن حنبل. )َوقَاَل إبِِْنَكاِر َهَذا َواْمِتَناِع ُرْؤيَِتِه يف الدُّ

ثني، والفقهاء واملتكلصمني( جوز أن يكون املشار إليه ما مل يشتهر ل أيب هريرة أنه من قو  احملدص
رآه بعينه وأن يكون ما انكرته عائشة أي إبنكار ما انكرته وفاقا هلا ولذا أكده ابجلملة الثانية 
دفعا لتوهم كون انكارهم انكارا النكارها كذا حققه الدجلي ونقل احلليب أنه حكى أبو عبد 

ظه وهي ره مسألة الرؤية ما لفهللا ابن إمام اجلوزية عن عثمان بن سعيد الدارمي احلافظ ملا ذك
واخللف وإن كان مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما  خالف بني السلفمسألة 

ُهَما أَنَُّه رآه  ُ َعن ْ حكاه عثمان ابن سعيد الدارمي إمجاعا للصحابة )َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
أي أنه  ن ابن عباس )بقلبه(بعينه( وبه قال أنس وعكرمة والربيع )وروى عطاء عنه( أي ع

رآه بعني بصريته وعطاء هذا هو ابن أيب رابح بفتح الراء وابملوحدة أبو حممد املكي الفقيه 
أحد األعالم يروي عن عائشة وأيب هريرة رضي هللا تعاىل عنهما وخلق وعنه أبو حنيفة 

م عن حلديث مسلوالليث واألوزاعي وابن جريج وأمم أخرج له األئمة الستة وقد أخرج هذا ا
عطاء عن ابن عباس يف صحيحه يف ابب اإلميان عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حفص بن 
غياث عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عنه به )وعن أيب العالية عنه( أي عن ابن 
عباس )رآه بفؤاده مرصتني( وأبو العالية هذا هو رفيع بن مهران الرايحي بكسر الراء واملثناة 

ت وهذه الرواية أخرجها مسلم يف اإلميان )وذكر ابن إسحاق( أي حممد بن إسحاق بن حت
يسار اإلمام يف املغازي عن عبد هللا بن أيب سلمة )َأنَّ اْبَن ُعَمَر أَْرَسَل ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 
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ٌد ربصه( أي بعني بصره إذ ال خال ُهَما َيْسأَلُُه َهْل رََأى حُمَمَّ  رؤيته ببصريته )فقال ف يفاَّللَُّ َعن ْ
نعم( واحلاصل أنه اختلفت الرواية عن ابن عباس يف مسألة الرؤية )واألشهر عنه( أي عن 
ابن عباس )أنصه رأى ربصه بعينه روي ذلك( أي القول األشهر )عنه من طرق( أي أبسانيد 

لطرباين امتعددة اقتضت الشهرة )وقال( أي يف بعض طرقه وهو ما رواه احلاكم والنسائي و 
أن ابن عباس قال تقوية لقوله إنه رأى ربه بعينه )إنص هللا اختصص موسى ابلكالم( أي من بني 
سائر األنبياء عليهم السالم فال ينايف أنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم وقع أيضا له الكالم 

 (1)على وفق". 
 

 أِلَْهِل اْلِكَتاِب. َصٌة لِْلُمْسِلِمنَي اَل "َوطَعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم َأْي: َذاَبِئُحُكْم َوَهِذِه ُرخْ -1 .51
َبِغي لََنا َأْن حَنِْمَيهُ  ًئا ُشرَِعْت لََنا ِفيِه التَّْذِكَيُة، يَ ن ْ ا َكاَن اأْلَْمُر يَ ْقَتِضي َأْن َشي ْ َص َلمَّ ُهْم، فَ ُرخِص  ِمن ْ

نَ  ِة حِبََسِب التََّجاُوِز، َفاَل َعَلي ْ ًعا لِْلَمَشقَّ ْن نُْطِعَمُهْم َوَلْو َكاَن َحرَاًما َعَلْيِهْم ا أَبٌْس أَ لََنا يف َذِلَك َرف ْ
اِمِهْم، طََعاُم اْلُمْؤِمِننَي، َلَما َساَغ لِْلُمْؤِمِننَي ِإْطَعاُمُهْم. َوَصاَر اْلَمْعىَن: أَنَُّه َأَحلَّ َلُكْم َأْكَل طَعَ 

تْ بَ َوَأَحلَّ َلُكْم َأْن ُتْطِعُموُهْم ِمْن طََعاِمُكْم، َواحلِْلُّ  ُل َويُ َقاُل يف اإْلِ  اِع َهَذا ِحلٌّ ِبلٌّ.احلَْالَّ

 َواْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َهَذا َمْعطُوٌف َعَلى قَ ْولِِه: َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب.

 َواْلَمْعىَن: َوُأِحلَّ َلُكْم ِنَكاُح اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت.

ْساَلِم َوابِ َواْلُمْحَصناُت  ْحَصاُن أن َيُكوَن اِبإْلِ لت َّْزِويِج، ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواإْلِ
ِة. فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب، َوجُمَاِهٌد، َوَماِلٌك، َومجََ  ْحَصاُن َومَيَْتِنَعاِن ُهَنا، َواِبحْلَرِيَِّة َواِبْلِعفَّ اَعٌة: اإْلِ

عْ ُهَنا احلُْ  ُهْم جُمَاِهٌد، َوالشَّ يبُّ، َوأَبُو َمْيَسَرَة، رصِيَُّة، َفاَل جَيُوُز ِنَكاُح اأْلََمِة اْلِكَتابِيَِّة. َوقَاَل مَجَاَعٌة: ِمن ْ
ُة، فَ َيُجوُز ِنَكاُح اأْلََمِة اْلِكَتابِيَِّة. ْحَصاُن ُهَنا اْلِعفَّ  َوُسْفَياُن، اإْلِ

ْنَساُن ْن ِنَكاِح َغرْيِ اْلَعِفيَفِة هِبََذا اْلَمْفُهوِم الثَّاين. قَاَل احلَْ َوَمَنَع بَ ْعُض اْلُعَلَماِء مِ  َسُن: ِإَذا اطََّلَع اإْلِ
َها. َوَعْن جُمَاِهٍد: حَيُْرُم اْلبَ َغااَي ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َوِمْن أَ  ْهِل اْلِكَتاِب. ِمِن اْمرَأَتِِه َعَلى فَاِحَشٍة فَ ْليُ َفارِق ْ

 َنابَِة.ْعيبُّ ِإْحَصاُن اْليَ ُهوِديَِّة َوالنَّْصرَانِيَِّة َأْن اَل تَ ْزينَ، َوَأْن تَ ْغَتِسَل ِمَن اجلَْ َوقَاَل الشَّ 

َص يف الت َّْزِويِج اِبْلِكَتابِيَِّة، أِلَنَُّه َكاَن يف اْلُمْسِلَماِت ِقلٌَّة، َفَأمَّ  ا اآْلَن َفِفيِهنَّ َوقَاَل َعطَاٌء: َرخَّ
. َوالرُّْخَصةُ يف تَ ْزِوجِيِهنَّ َواَل اْلَكثْ َرُة،  ف السللفف  خ  فَ زَاَلِت احْلَاَجةُ إِلَْيِهنَّ فف بفنين َوفُ َقَهاِء اأْلَْمَصاِر  الف
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ًئا ُرِوَي عَ  ِن اْبِن ُعَمَر يف ِإاَبَحِة ِنَكاِح احْلَرَائِِر اْلِكَتابِيَّاِت، َوات ََّفَق َعَلى َذِلَك الصََّحابَُة ِإالَّ َشي ْ
رَْأ آيََة التَّْحِليِل ُيِشرُي ِإىَل َهِذِه اآْليَِة، َوآيََة التَّ أَنَّ  ْحرمِِي ُيِشرُي ِإىَل ُه َسأَلَُه َرُجٌل َعْن َذِلَك فَ َقاَل: اق ْ

َم َذِلَك يف ُسوَرةِ اْلبَ َقَرةِ يف قَ ْولِِه: َوال تَ ْنِكُحوا الْ « 1»َوال تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت  كاِت ُمْشِر َوَقْد تَ َقدَّ
.  َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ

ُ َعْنُه اَنيَِلَة بِْنَت اْلَفرَاِفَصِة اْلَكْلِبيَِّة َعَلى اَن َرِضَي اَّللَّ ِنَسائِِه، َوتَ َزوََّج طَْلَحُة  َوتَ َزوََّج ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ
اِم، َوتَ َزوََّج ُحَذيْ َفُة يَ ُهوِديًَّة. )فَإِ   قُ ْلَت( : َيُكوُن مَثَّ حَمُْذوٌف َأْي: نْ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ يَ ُهوِديًَّة ِمَن الشَّ

ُنَّ ِمَن الَّذِ  يت ُكنَّ ِكَتابِيَّاٍت َفَأْسَلْمَن، َوَيُكوُن َقْد َوَصَفُهنَّ أِبهنَّ يَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْحَصَناُت الالَّ
 وقال:« . 2»َّللَِّ ْن يُ ْؤِمُن ابِ اِبْعِتَباِر َما ُكنَّ َعَلْيِه َكَما قَاَل: َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلمَ 

__________ 

 .221/ 2( سورة البقرة: 1)
 (1).". 199/ 2( سورة البقرة: 2)
 

 "الصحابة وغريهم،-2 .52

وقد قال احلسن البصري: حدثين سبعون رجال من أصحاب النيب صلصى هللا عليه وسلصم أنه  
 كان ميسح على اخلفني.

التيمم بدل عن الوضوء يف احلدث األصغر ابتفاق. وأما كونه بدال عن الغسل يف احلدث  -2
، فقال علي وابن عباس وأكثر الفقهاء: إنه بدل عنه خالف بني السلفاألكرب فهو حمل 

أيضا، فيجوز التيمم لرفع احلدث األكرب. وقال عمر وابن مسعود: إنه ليس بدال عن الغسل، 
 مم لرفع احلدث األكرب.فال جيوز له التي

وإذا كان يف االشتغال ابلوضوء فوات الوقت، مل يتيمم عند أكثر العلماء، لقوله تعاىل: فَ َلْم 
ُموا وهذا واجد، فقد عدم شرط صحة التيمم، فال يتيمم. ُدوا ماًء فَ تَ َيمَّ  جتَِ

، ولوال ةوأجاز مالك التيمم يف مثل ذلك ألن التيمم إمنا جاء يف األصل حلفظ وقت الصال
 ذلك لوجب أتخري الصالة إىل حني وجود املاء.

الطهارة ال جتب إال عند احلدث ألهنا تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل،  -3
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 وقد أوجبه هللا على مريد الصالة مىت جاء من الغائط أو المس النساء، ومل جيد املاء.

 ضوء كالبول والغائط.ودلت األحاديث على أن الريح واملذي والودي ينقض الو 

استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة ألنه قال: ِإذا  -4
الِة ومل يذكر االستنجاء، وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول  ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

هب عن ابن و مبدوء به، وهو قول أصحاب أيب حنيفة، ومالك يف رواية أشهب عنه. وقال 
 مالك: جتب إزالتها يف التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي، والصحيح رواية ابن وهب

ألن النيب صلصى هللا عليه وسلصم يف الصحيحني أخرب يف صاحيب القربين: أن عذاب أحدمها 
 (1)ألنه ال يستربئ من". »
 

 :"ومن شروط صحة املقصد فيما يقول ليلقى التسديد، فقد قال تعاىل-3 .53
 َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلنا وإمنا خيلص له القصد إذا زهد ىف الدنيا ألنه إذا رغب

 فيها مل يؤمن أن يتوسل به إىل غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة علمه.

ة اإلعراب ال يلتبس عليه اختالف وجوه ال الم، كومتام هذه الشرائط أن يكون ممتلئا من عدص
فإنه إذا خرج ابلبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو جمازا فتأويله تعطيله، وجيب أن يعلم أن 

: النيب صلصى هللا عليه وآله وسلم بني ألصحابه معاىن القرآن كما بني هلم ألفاظه، فقوله تعاىل
َ لِلنَّاِس ما نُ زصَِل إِلَْيِهْم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عب السلمى: حدثنا الذين   د الرمحنلِتُ َبنيِص

كانوا يقرءون القرآن. كعثمان بن عفان. وعبد هللا بن مسعود، وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا 
من النيب صلصى هللا عليه وآله وسلم عشر آايت مل يتجاوزوها حىت يعلموا ما فيها من العلم 

 السورة. كانوا يبقون مدة ىف حفظ  والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا. وهلذا

 وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدص ىف أعيننا.

 ولقد أقام ابن عمر على حفظ البقرة مثان سنني. وذلك أن هللا تعاىل قال:

ب َُّروا آايتِِه وقال: أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقرْ  َن وتدبر الكالم بدون فهم آِكتاٌب أَنْ زَْلناُه إِلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ
 معانيه ال ميكن.

وأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب ىف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه، 
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 فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم؟

تابعني أكثر ن كان بني الوهلذا كان النزاع بني الصحابة ىف تفسري القرآن قليال جدا، وهو إ
منه بني الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن 

 الصحابة. ورمبا تكلموا ىف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل.

ىف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل  واخلالف بني السلف
 ف تضادص، وذلك صنفان:اختالف تنوصع ال اختال

أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن، ىف املسمى، 
 (1)غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى، كتفسريهم الصراط". 

 

اِفِعيِص َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: ذِلكَ -4 .54 ْدىن َأالَّ تَ ُعولُوا أَ  "اْلَوْجُه الثَّاِلُث: نُِقَل َعِن الشَّ
 َخطَّأَُه َمْعَناُه: َذِلَك أَْدىَن َأْن اَل َتْكثُ َر ِعَياُلُكْم، قَاَل أَبُو َبْكٍر الرَّازِيُّ يف َأْحَكاِم اْلُقْرآِن: َوَقدْ 

ف السللفف  النَّاُس يف َذِلَك ِمْن َثاَلثَِة أَْوُجٍه: َأَحُدَها: أَنَُّه اَل  فف بفنين الف َمْن َرَوى تَ ْفِسرَي  ُكلصِ َو  خ 
 َلْو ِقيَل: َذِلَك َهِذِه اآْليَِة: َأنَّ َمْعَناُه: َأْن اَل مَتِيُلوا َواَل جَتُوُروا، َواَثنِيَها: أَنَُّه َخطَأٌ يف اللَُّغِة أِلَنَّهُ 

ا تَ ْفِسريُ تَ ُعوُلوا بُِتِعي وا فَِإنَّهُ َخطَأٌ يف اللَُّغِة، َواَثلِثُ َها: لُ أَْدىَن َأْن اَل تُِعيُلوا َلَكاَن َذِلَك ُمْسَتِقيًما، َفَأمَّ
َماَء يف اْلِعَياِل. مبَْنزَِلِة النِصسَ  اِء، َواَل ِخاَلَف أَنَُّه تَ َعاىَل ذََكَر الزَّْوَجَة اْلَواِحَدَة َأْو ِمْلَك اْلَيِمنِي َواإْلِ

ْلُمرَاُد َكثْ َرَة اْلِعَياِل. َوزَاَد ِمنِي، فَ َعِلْمَنا أَنَُّه لَْيَس اَأنَّ َلُه َأْن جَيَْمَع ِمَن اْلَعَدِد َمْن َشاَء مبِْلِك اْليَ 
ُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا َصاِحُب النَّْظِم يف الطَّْعِن َوْجًها رَاِبًعا، َوُهَو أَنَّهُ تَ َعاىَل قَاَل يف َأوَِّل اآْليَِة: فَِإْن ِخفْ 

ْرِط، َواَل َيُكوُن َوَجَب َأْن َيُكوَن اجْلََواُب َمْعطُوفًا َعَلى هَ َفواِحَدًة َوملَْ يَ ُقْل َأْن تَ ْفَتِقُروا، ف َ  َذا الشَّ
 َجَوابُُه ِإالَّ ِبِضدِص اْلَعْدِل، َوَذِلَك ُهَو اجْلَْوُر اَل َكثْ َرُة اْلِعَياِل. َوَأاَن أَُقوُل:

َؤاُل اأْلَوَُّل: فَ ُهَو يف َغايَِة الرََّكاَكِة َوَذِلَك أَنَّ  ا السُّ َقْل َعِن اأَمَّ اِفِعيِص َرمْحَُة اَّللَِّ َعَلْيِه أَنَُّه ُه ملَْ يُ ن ْ لشَّ
رِيَن َأنَّ َمْعىَن اآْليَِة: َأْن اَل جَتُوُروا َواَل مَتِيُلوا، َوَلِكنَُّه ذََكَر فِ  يِه َوْجًها آَخَر، طََعَن يف قَ ْوِل اْلُمَفسِص

ِمنَي ِإَذا ذََكُروا َوْجًها يف تَ ْفسِ َوَقْد ثَ َبَت يف ُأُصوِل اْلِفْقِه َأنَّ اْلُمتَ قَ  رِي اآْليَِة َفَذِلَك اَل مَيَْنُع دِص
رِيَن ِمِن اْسِتْخرَاِج َوْجٍه آَخَر يف تَ ْفِسريَِها، َوَلْواَل َجَواُز َذِلَك َوِإالَّ َلَصاَرِت الدَّ  قَاِئُق الَّيِت اْلُمَتَأخِص

ُروَن يف تَ ْفِسرِي   َبَطَها اْلُمَتَأخِص  َأنَّ َذِلَك اَل يَ ُقولُُه ِإالَّ ُمَقلِصُد َكاَلِم اَّللَِّ َمْرُدوَدًة اَبِطَلًة، َوَمْعُلومٌ اْستَ ن ْ
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اِفِعيُّ ملَْ َيذْ  ُكْرُه َواِحٌد َخَلٍف، َوأَْيًضا: َفَمِن الَِّذي/ َأْخرَبَ الرَّازِيَّ َأنَّ َهَذا اْلَوْجَه الَِّذي ذََكَرُه الشَّ
ْقرَأُ: َذِلَك ِعنَي، وََكْيَف اَل نَ ُقوُل َذِلَك، َوِمَن اْلَمْشُهوِر َأنَّ طَاُوًسا َكاَن ي َ ِمَن الصََّحابَِة َوالتَّابِ 

ِمنَي َكانُوا َقْد َجَعُلوا َهَذا اْلَوْجَه ِقرَاَءًة، فَبِ  َأْن جَيَْعُلوُه أَْدىَن َأْن اَل تُِعيُلوا، َوِإَذا ثَ َبَت َأنَّ اْلُمتَ َقدِص
ُة َجْهِل الرَّازِيِص يف َهَذا الطَّْعنِ  تَ ْفِسريًا َكاَن َأْوىَل،  .فَ ثَ َبَت هِبَِذِه اْلُوُجوِه ِشدَّ

َؤاُل الثَّاين: فَ نَ ُقوُل: ِإنََّك نَ َقْلَت َهِذِه اللَّْفَظَة يف اللَُّغِة َعِن اْلُمرَبصِِد، َلكِ  ا السُّ نََّك جِبَْهِلَك َوأَمَّ
ِة َباَلَدِتَك، مَ َوِحْرِصَك َعَلى الطَّْعِن يف ُرَؤَساِء اْلمُ  ا َعَرْفَت َأنَّ َهَذا ْجَتِهِديَن َواأْلَْعاَلِم، َوِشدَّ

 اْلَمْسأََلُة الطَّْعَن الَِّذي ذََكَرُه اْلُمرَبصُِد فَاِسٌد، َوبَ َياُن َفَساِدِه ِمْن ُوُجوٍه: اأْلَوَُّل: أَنَُّه يُ َقاُل: َعاَلتِ 
َرْت ِجَهاُت ىَن َقرِيٌب ِمَن اْلَمْيِل أِلَنَُّه ِإَذا َماَل فَ َقْد َكث ُ ِإَذا زَاَدْت ِسَهاُمَها وكثرة، َوَهَذا اْلَمعْ 

رَاَدِة َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك َكاَن َمْعىَن اآْليَِة: َذِلَك أَْدىَن َأْن اَل ُتْكِثُروا، وَ  ِإَذا مَلْ الرَّْغَبِة َوُموِجَباُت اإْلِ
ْنَساُن يف اجْلَْورِ  َي اْلَكثْ َرُة َواْلُمَخاَلطَُة، َوهِبََذا َوالظُّْلِم أِلَنَّ َمِطيََّة اجْلَْوِر َوالظُّْلِم هِ  ُتْكِثُروا مَلْ يَ َقِع اإْلِ

ِل الَِّذي اْخَتاَرُه اجْلُْمُهو   ُر.الطَّرِيِق يَ ْرِجُع َهَذا الت َّْفِسرُي ِإىَل َقرِيٍب ِمَن الت َّْفِسرِي اأْلَوَّ

ْنَساَن إِ  يَل لَُه َما َمْعَناُه؟ َذا قَاَل: ُفاَلٌن َطوِيُل النِصَجاِد َكِثرُي الرََّماِد، فَِإَذا قِ اْلَوْجُه الثَّاين: َأنَّ اإْلِ
 َحُسَن َأْن يُ َقاَل:

َياَفِة، َولَْيَس اْلُمرَاُد ِمْنُه َأنَّ تَ ْفِسرَي َطوِيُل النصِ  َجاِد ُهَو أَنَُّه َطوِيُل َمْعَناُه أَنَُّه َطوِيُل اْلَقاَمِة َكِثرُي الضِص
يِه عُ ا َلَماءُ ْلَقاَمِة، َبِل اْلُمرَاُد َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن َذِلَك اْلَكاَلِم ُهَو َهَذا اْلَمْعىَن. َوَهَذا اْلَكاَلُم ُتَسمِص

ْيِء اِبْلِكَنايَِة َوالت َّْعرِيِض، َوَحاِصُلُه يَ ْرِجُع ِإىَل َحْرٍف َواحِ  َشارَُة ٍد َوُهَو اإْلِ اْلبَ َياِن الت َّْعِبرَي َعِن الشَّ
افِ  ْيِء ِبذِْكِر َلَوازِِمِه، فَ َهُهَنا َكثْ َرُة اْلِعَياِل ُمْستَ ْلزَِمٌة لِْلَمْيِل َواجْلَْوِر، َوالشَّ ُ َعْنُه ِإىَل الشَّ ِعيُّ َرِضَي اَّللَّ

ا َأنَّ َكثْ َرَة اْلِعَياِل اَل ت َ  َفكُّ َعِن اْلَمْيِل َواجْلَْوِر، ن ْ َجَعَل َكثْ َرَة اْلِعَياِل ِكَنايًَة َعِن اْلَمْيِل َواجْلَْوِر، َلمَّ
ْلزَاِم، َوَهِذِه طَرِيَقٌة َفَجَعَل َهَذا تَ ْفِسريًا َلهُ اَل َعَلى َسِبيِل اْلُمطَابَ َقِة َبْل َعَلى َسِبيِل اْلِكَنايَِة َوااِلْستِ 

يطًا ِبُوُجوِه َأسَ  ا َكاَن حمُِ اِفِعيُّ َلمَّ ، َوالشَّ لِيِب اْلَكاَلِم اْلَعَريبِص اْسَتْحَسَن اَمْشُهوَرٌة يف ِكَتاِب اَّللَِّ
ا َكاَن بَِليَد الطَّْبِع بَِعيًدا َعْن َأَسالِيِب كَ  ا أَبُو َبْكٍر الرَّازِيُّ َلمَّ اَلِم اْلَعَرِب، ذِْكَر َهَذا اْلَكاَلِم، َفَأمَّ

 اَل َجَرَم ملَْ يَ ْعِرِف اْلَوْجَه احلََْسَن ِفيِه.

افِ »َكَرُه َصاِحُب اْلَوْجُه الثَّاِلُث: َما ذَ  ٌذ ِمْن قَ ْوِلَك: َعاَل َوُهَو َأنَّ َهَذا الت َّْفِسرَي َمْأُخو « اْلَكشَّ
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 (1)الرَُّجُل ِعَياَلُه". 
 

اَلة ِإن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا ِإن اْلَكافرين َكانُوا لكم عدوا َمْبِني-5 .55 ا "}الصَّ
ُهم َمَعك وليأخذوا أسلحتهم 101) اَلة فلتقم طَائَِفة ِمن ْ ( َوِإذا كنت فيهم فأقمت هَلُم الصَّ

رَْكَعَتاِن، مثل  قصر يف اخْلَْوففَِإذا سجدوا فليكونوا{ اخلَْْوف رَْكَعة " َوأْكثر اأْلمة على َأن الْ 
: أَنه ِإاَبَحة، أم َواِجب، قَاَل بَعضهم: ُهَو  فر، مثَّ اْختلُفوا يف اْلقصر على قَ ْوَلنْيِ قصر السص

اِفِعي، َوُهَو أصح؛ لَقْوله عز ذكره: }فَ َلْيَس َعَلْيُكم جَناح{ َوُهَو م ثل ِإاَبَحة، َوُهَو اْخِتَيار الشَّ
 َناح َعَلْيِهَما َأن يرتاجعا{ .قَ ْوله: }َفاَل ج

الف بفني الّسلفَوقَاَل بَعضهم: ُهَو َواِجب.   َمْشُهور ِفيِه. وفاخلن

َنا، َوقَ رَأَ َوَقوله: }ِإن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا{ َأي: يقتلكم، والفتنة مبَْعىن: اْلَقْتل َهاهُ 
اَلة أَ  غري قَ ْوله: }ِإن  من -ن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا " َأىب بن َكْعب: " َأن تقصُروا من الصَّ

أَن  ويروى َعن َأىب أَيُّوب اأْلْنَصارِيص أَنه قَاَل: نزل قَ ْوله: }فَ َلْيَس َعَلْيُكم جَناح -ِخْفُتْم{ 
اَلة{ َهَذا اْلقدر َفحسب، مثَّ مضى حول، َومل ينزل شئ؛ َفسئَل َرُسول هللا  تقصُروا من الصَّ

انُوا خْلَْوف، مثَّ نزل قَ ْوله: ) }ِإن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتنُكم الَّذين كفُروا ِإن اْلَكافرين كَ َعن َصاَلة ا
اَلة( فََأَشاَر ِإىَل أَنه رَاجع ِإىَل َصاَلة اخْلَْوف ، لكم عدوا ُمبيًنا{ َوِإذا كنت فيهم فأقمت هَلُم الصَّ

فر.".   (2)اَل ِإىَل َصاَلة السص
 

إذا قرأ البقرة وآل عمران جدص يف أعيننا، رواه أمحد يف  "وقال أنس: كان الرجل-6 .56
 مسنده.

 « .1»وأقام ابن عمر على حفظ البقرة مثان سنني، أخرجه يف املوطأ 

ب َُّروا آايتِِه ]ص:   [ .29وذلك أن هللا قال: ِكتاٌب أَنْ زَْلناُه إِلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ

[ وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال ميكن. وأيضا 82اء: وقال: أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن ]النس
فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب يف فن من العلم، كالطب واحلساب وال يستشرحونه، فكيف 
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بكالم هللا الذي هو عصمتهم، وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهلذا كان النزاع 
ني الصحابة، وهو، وإن كان بني التابعني أكثر منه ب بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا.

فهو قليل ابلنسبة إىل ما بعدهم. ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة. ورمبا 
فسري قليل. يف الت واخلالف بني السلفتكلموا يف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل. 

ع ال اختالف تضادص، وذلك وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوص 
 صنفان:

أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على معىن يف املسمى 
غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى، كتفسريهم الصِصراَط اْلُمْسَتِقيَم: بعض ابلقرآن، أي اتباعه. 

به هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نوبعض ابإلسالم. فالقوالن متفقان. ألن دين اإلسالم 
على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف اثلث. وكذلك قول من 

و ه»، وقول من قال: « هو طريق العبودية»، وقول من قال: « هو السنة واجلماعة»قال: 
ل ك  وأمثال ذلك. فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها« طاعة هللا ورسوله

 منهم بصفة من صفاهتا.

 الثاين: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل.

وتنبيه املستمع على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه. مثاله: 
[ اآلية. فمعلوم أن الظامل 32ما نقل يف قوله تعاىل: مُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصطََفْينا ]فاطر: 

لنفسه يتناول املضيع للواجبات، واملنتهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات واترك 
احملرمات، والسابق يدخل فيه من سبق، فتقرصب ابحلسنات مع الواجبات. فاملقتصدون 

 أصحاب اليمني، والسابقون

__________ 

لقرآن، وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد هللا بن ( أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف ا1)
 (1)عمر مكث على سورة البقرة مثاين سنني يتعلمها.". 
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"هلا نظريا، عسر عليهم التعبري عن حقيقتها. وهذا تنبيه هلم على رب العاملني، -7 .57
حيث مل يعرفوا حقيقته، وال تصوروا كيف هو سبحانه وتعاىل. وإن ما يضاف إليه من صفاته 

على ما يليق به جل جالله. فإن الروح، اليت هي بعض عبيده، توصف أبهنا تعرج إذا  هو
انم اإلنسان. وتسجد حتت العرش. وهي مع هذا يف بدن صاحبها مل تفارقه ابلكلية. 
واإلنسان. يف نومه، حيس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر يف بدنه. فهذا الصعود الذي توصف 

هودات. فإهنا إذا صعدت إىل مكان فارقت األول ابلكلية. به الروح ال مياثل صعود املش
وحركتها إىل العلوص حركة انتقال من مكان. وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس كذلك. 

 انتهى.

 

 فصل

وكتب بعض املنقبني عن مباحث املدققني العصريني يف الروح ما مثاله: إن نظرية الروحيني 
من  سص يف هذه األايم، هي أن لإلنسان روحا هبطت عليهاليت يستدلون عليها يف أوراب ابحل

، بواسطة  املأل األعلى. ال يصل العقل إىل إدراك كنهها. وإهنا متصلة هبذا اجلسد الطيينص
هيكل لطيف شفاف على شكل اجلسد متاما. ولكنه ليس من طبيعته وال حمكوما بقوانينه. 

 وإنه كغالف للسرص اإلهلي املسمى روحا.

ذا ما يشبه قول اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه عن الروح )هي صورة  ولعل يف ه
كاجلسد( ويقولون: إن الروح وغالفها هذا خيرجان من اجلسد عند حصول املوت للشخص، 
إىل عامل غري هذا العامل. ولكنهما ال ينفصالن عنه كل االنفصال، بل أرواح املوتى منتشرة 

أبعيننا، لعدم استعداد أعيننا لذلك. كما أهنا ليست  حولنا يف كل جهة. ولكنا ال نراها
مستعدة لرؤية أشعة )رونتجن( مع أهنا موجودة كما تدل عليه اآلية اليت صنعها له. وقد 
دخلت تطبيقاهتا يف علم الطب وأفادت العلم الطبيعيص فائدة كربى. ولكن يوجد أشخاص 

قية. أمياهنم وعن مشائلهم، رؤية حقي فيهم استعداد خاص به يرون األرواح رائحة غادية، وعن
 انتهى. ملخصا.

 

 تنبيه:
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 مجيع ما قدمناه، بناء على أن املراد ابلروح يف اآلية روح اإلنسان.

 واخللف. خالف بني السلفقال ابن القيم يف كتاب )الروح( : ويف ذلك 

دم. بل آوأكثر السلف، بل كلهم، على أن الروح املسؤول عنها يف اآلية ليست أرواح بين 
 (1)هو الروح الذي أخرب هللا عنه يف كتابه، أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة،". 

 

نَ تُ ُهْم، َوَتُصدَُّكْم َعِن اْلَواِجِب َّللَِِّ َعَلْيُكْم ِمنَ -8 .58  اهلِْْجَرِة ِمْن "َوَأْواَلدُِكْم َأْن تَ ْغِلَبُكْم ِفت ْ
ْساَلِم، فَ تَ  أَنْ ُتْم لِْلِهْجَرِة ُمْسَتِطيِعنَي. رْتُُكوا اهلِْْجَرَة َما اْسَتطَْعُتْم، مبَْعىَن وَ أَْرِض اْلُكْفِر ِإىَل أَْرِض اإْلِ

َ َجلَّ ثَ َناُؤُه َقْد َكاَن َعَذَر َمْن مَلْ يَ ْقِدْر َعَلى اهلِْْجَرِة ِبرَتِْكَها ِبَقْولِِه ت َ  َعاىَل: ِإنَّ الَِّذيَن َوَذِلَك َأنَّ اَّللَّ
ُ َأْن يَ ْعُفَو عَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمالئِ  ُهْم َكُة ظاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم ِإىَل قَ ْولِِه َفُأولِئَك َعَسى اَّللَّ ]النساء: « 1»ن ْ

ْن اَل َيْسَتِطيُع ِحيَلًة َواَل يَ ْهَتِدي َسِبياًل اِبإْلِ 97 -99 قَاَمِة يف َداِر [ . َفَأْخرَبَ أَنَُّه َقْد َعَفا َعمَّ
ْرِك، َفَكَذِلَك َمْعىَن ق َ  َ َما اْسَتطَْعُتْم يف اهلِْْجَرِة ِمْن َدارِ الشِص ْساَلِم ْولِِه: فَات َُّقوا اَّللَّ ْرِك ِإىَل َداِر اإْلِ  الشِص

ِة َهَذا َأنَّ قَ ْوَلُه: فَات َّ  َنِة أَْمَواِلُكْم َوَأْواَلدُِكْم. َوممَّا َيُدلُّ َعَلى ِصحَّ َ َما اْسَتطَْعُتمْ َأْن َترْتُُكوَها ِبِفت ْ  ُقوا اَّللَّ
فف  َعِقيَب قَ ْولِِه: اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدوًّا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم. َواَل  الف خ 

ف السللفف   اٍر أتََ ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بَِتْأِويِل اْلُقْرآِن َأنَّ َهِذِه اآْلاَيِت نَ زََلْت ِبَسَبِب ق َ  بفنين ُروا َعِن ْوٍم ُكفَّ خَّ
ُهْم َعْن َذِلَك، َحْسَب َما ت َ  ْساَلِم بِتَ ْثِبيِط أَْواَلِدِهْم ِإايَّ ْرِك ِإىَل َداِر اإْلِ َم. اهلِْْجَرِة ِمْن َداِر الشِص َقدَّ

. َوِقيَل: فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم ِفيَما َتَطوََّع بِِه مِ  ْن اَنِفَلٍة َأْو َصَدَقٍة، َوَهَذا ُكلُُّه اْخِتَياُر الطَّرَبِيِص
ا نَ َزَل قَ ْولُُه تعاىل: ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُقاتِِه ]آل عمران:  [ اْشَتدَّ َعَلى اْلَقْوِم فَ َقاُموا 102فَِإنَُّه َلمَّ

ُهمْ  ُ تَ َعاىَل خَتِْفيًفا َعن ْ َ َما اْسَتطَْعُتْم  :َحىتَّ َورَِمْت َعرَاِقيبُ ُهْم َوتَ َقرََّحْت ِجَباُهُهْم، َفأَنْ َزَل اَّللَّ فَات َُّقوا اَّللَّ
: َوحَيَْتِمُل ِإْن ملَْ يَ ثْ ُبْت َهَذا الن َّقْ  . قَاَل اْلَماَوْرِديُّ ُل َأنَّ اْلُمْكَرَه فَ َنَسَخِت اأْلُوىَل، قَاَلُه اْبُن ُجَبرْيٍ

قَ ْولُهُ تَ َعاىَل: )َوامْسَُعوا َوَأِطيُعوا(  -الَِثةُ . الثَّ َعَلى اْلَمْعِصَيِة َغرْيُ ُمَؤاَخٍذ هِبَا، أِلَنَّهُ اَل َيْسَتِطيُع اتصَِقاَءَها
َهْوَن َعْنُه. َوقَاَل ُمَقاِتٌل: امسَْ  ُعوا َأِي اْصَغْوا َأِي امْسَُعوا َما ُتوَعظُوَن ِبِه َوَأِطيُعوا ِفيَما تُ ْؤَمُروَن ِبِه َوتُ ن ْ

، َوُهَو ا َماِع. َوَأِطيُعواِإىَل َما يَ ْنزُِل َعَلْيُكْم ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ لَِرُسولِِه ِفيَما أََمرَُكْم أَْو  أْلَْصُل يف السَّ
ْمِع وَ  الطَّاَعِة. َوِقيَل: هَنَاُكْم. َوقَاَل قَ َتاَدُة: َعَلْيِهَما بُوِيَع النَّيبِص َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى السَّ

بَ ُلوا َما َتْسَمُعوَن، وعرب ع  نه ابلسماع ألنه فائدته.َوامْسَُعوا َأِي اق ْ
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__________ 

 (1).". 354ص  5( . راجع ج 1)
 

 «2»أو جملف « 1»"َوَعضُّ َزَماٍن اَي اْبَن َمْرَواَن مَلْ َيدَْع ... ِمَن املال إال مسحتا -9 .59
يُ َقاُل لِْلَحاِلِق: َكَذا الرصَِوايَُة. َأْو جُمَلٌَّف اِبلرَّْفِع َعْطًفا َعَلى اْلَمْعىَن، أِلَنَّ َمْعىَن ملَْ َيدَْع ملَْ يُ ْبِق. وَ 

َأْسَحَت َأِي اْسَتْأَصَل. َومُسِصَي اْلَماُل احْلَرَاُم ُسْحًتا أِلَنَُّه َيْسَحُت الطَّاَعاِت َأْي يُْذِهبُ َها 
وٌل، َفَكَأنَّ َتْأِصُلَها. َوقَاَل اْلَفرَّاُء: َأْصُلُه َكَلُب اجْلُوِع، يُ َقاُل َرُجٌل َمْسُحوُت اْلَمِعَدِة َأْي َأكُ َوَيسْ 

َرِه ِإىَل َما يُ ْعَطى ِمْثَل الَِّذي اِبْلَمْسُحوِت اْلَمِعَدِة ِمنَ  َهِم. اِبْلُمْسرَتِْشي َوآِكِل احْلَرَاِم ِمَن الشَّ  الن َّ
ْنَساِن. قُ ْلُت: َواْلَقْوُل اأْلَوَُّل َأْوىَل  َوِقيَل: ، أِلَنَّ ِبَذَهاِب مُسِصَي احْلَرَامُ ُسْحًتا أِلَنَّهُ َيْسَحُت ُمُروَءةَ اإْلِ

ْحُت ال يِن َتْذَهُب اْلُمُروَءُة، َواَل ُمُروَءَة ِلَمْن اَل ِديَن لَُه. قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد َوَغرْيُُه: السُّ رَُّشا. الدِص
ْحِت. َوَعِن النَّيبِص َصلَّ وَ  ُ َعْنُه: رِْشَوُة احْلَاِكِم ِمَن السُّ ُ َعَلْيِه قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ى اَّللَّ

ْحِت فَالنَّاُر َأْوىَل بِِه( قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ وَ  حْ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: )ُكلُّ حلٍَْم نَ َبَت اِبلسُّ ُت؟ َما السُّ
ْحُت َأْن يَ ْقِضَي الرَّجُ  ُل أِلَِخيِه قَاَل: )الرصِْشَوةُ يف احْلُْكِم( . َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَْيًضا أَنَّهُ قَاَل: السُّ

ْحِت َأْن أَيُْكلَ   الرَُّجلُ  َحاَجًة فَ يُ ْهِدَي إِلَْيِه َهِديًَّة فَ يَ ْقبَ ُلَها. َوقَاَل اْبُن ُخَوْيِز َمْنَداٍد: ِمَن السُّ
ْلطَاِن فَ َيْسأَلُُه ِإْنَساٌن َحاَجًة َفاَل يَ ْقِضيَها ِإالَّ ِبرِْشَوٍة  جِبَاِهِه، َوَذِلَك َأْن َيُكوَن َلُه َجاٌه ِعْنَد السُّ

ف السللفف  أَيُْخُذَها. َواَل  فف بفنين الف جَيُوُز ُسْحٌت  َأنَّ َأْخَذ الرصِْشَوِة َعَلى ِإْبطَاِل َحقٍص أَْو َما اَل  خ 
 ُكلُّ ُحْكٍم . َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة: ِإَذا اْرَتَشى احْلَاِكُم انْ َعَزَل يف اْلَوْقِت َوِإْن ملَْ يُ ْعَزْل، َوَبَطلَ َحرَامٌ 

ُ، أِلَنَّ َأْخَذ ال رصِْشَوِة ِمْنُه َحَكَم ِبِه بَ ْعَد َذِلَك. قُ ْلُت: َوَهَذا اَل جَيُوُز َأْن خُيْتَ َلَف ِفيِه ِإْن َشاَء اَّللَّ
َي ٌق، َواْلَفاِسُق اَل جَيُوُز ُحْكُمُه. َواَّللَُّ أَْعَلُم. وقال عليه الصالة والسالم: )لعن اله الرَّاشِ ِفسْ 

ْحُت الرصِْشَوُة َوُحْلَواُن  اْلَكاِهِن « 3»َواْلُمْرَتِشَي( . َوَعْن َعِليٍص َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: السُّ
ُكلِص   َوُرِوَي َعْن َوْهِب ْبِن ُمنَ بِصٍه أَنَُّه ِقيَل َلُه: الرصِْشَوُة َحرَاٌم يف « . 4»ِة َوااِلْسِتْجَعاُل يف اْلَقِضيَّ 

َا ُيْكَرهُ ِمَن الرصِْشَوِة َأْن تَ ْرِشَي لِتُ ْعَطى َما لَْيَس َلَك، َأْو َتْدَفُع حقا ف د َلزَِمَك، شي؟ فَ َقاَل: اَل، ِإمنَّ
ا َأْن تَ ْرِشَي لَِتْدَفَع   َعْن ِديِنَك ودمك ومالكَفَأمَّ

__________ 
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( . ويروى: )إال مسحت( ومن رواه كذلك جعل )معىن مل يدع( مل يتقار. )اللسان( مادة 1)
 سحت.

 ( . اجمللف: الذي بقيت منه بقية.2)

 ( . هو ما يعطي على الكهانة.3)

 (1)( . يف ج، ك، ع، ز: االستعجال يف املعصية.". 4)
 

َفاَعِة َمْن أَيَْذُن ِلَمْن َيَشاُء َويُْطِلُع َعَلى ِعْلِمِه اِبْسِتْحَقاِق ا - تَ َعاىَل  -"َوهللُا -10 .60 لشَّ
نَِّة َواْلُمْعَتزِلَِة َوَسائِرِ   ِفَرِق َيَشاُء، َكَما ُعِلَم ِمَن ااِلْسِتثْ َناِء، َونَ ُقوُل: َأمْجََع ُكلٌّ ِمْن أَْهِل السُّ

َفاَعِة ِعْنَدُه َوِإَحاطَِتِه، َوَذِلَك َيْستَ ْلزُِم اسْ  -تَ َعاىَل  -اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َكَماِل ِعْلِم هللِا  ِتَحاَلَة الشَّ
ثْ َناِء َوَرَد يف اْلُقْرآِن َوقُ ْلَنا ُهَناَك: ِإنَّ ِمْثَل َهَذا ااِلْستِ  -َكَما َسَبَق اْلَقْوُل   -اِبْلَمْعىَن اْلَمْعُهوِد 

َفاَعَة ِبدُ  لَِتْأِكيِد الن َّْفِي، َوِبَذِلَك جَنَْمعُ   وِن ااِلْسِتثْ َناِء َوَبنْيَ َبنْيَ اآْلاَيِت الَّيِت تَ ْنِفي الشَّ

ف السللف َهِذِه، َوقُ ْلَنا: ِإنَّ َما َوَرَد يف احْلَِديِث أَيْيت ِفيِه  ُف بفنين َواخْلََلِف يف اْلُمَتَشاهِبَاِت،  ف  اخلن الف
ُض َمْعىَن َذِلَك إِلَْيِه  َعاِء الَِّذي يَ فْ  -تَ َعاىَل  -فَ نُ َفوِص َعِقَبُه  -تَ َعاىَل  -َعُل هللاُ َأْو حَنِْمُلُه َعَلى الدُّ

ئً  اِفَع ملَْ يُ َغريِصْ َشي ْ ا ِمْن ِعْلِمِه َوملَْ حُيِْدْث َما َسَبَق يف ِعْلِمِه اأْلََزيلِص َأْن َسيَ ْفَعُلُه َمَع اْلَقْطِع أِبَنَّ الشَّ
ا َأْوَقَع اْلِفْعَل َعِقَب ُدَعائِِه. ؛ َوِبَذِلَك َتْظَهُر َكرَاَمُة هللِا لَِعْبِدِه مبَِ  -َعاىَل ت َ  -أَتِْثريًا َما يف ِإرَاَدتِِه 

ْساَلِم اْبُن تَ ْيِميََّة  َفاَعَة َشْيُخ اإْلِ َر الشَّ َورَاِجْع تَ ْفِسرَي آيَِة َوات َُّقوا  -هللُا  َرمِحَهُ  -أَُقوُل: َوهِبََذا َفسَّ
 .[ ِإخلَْ 48: 2يَ ْوًما ]

َياُق َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلُكْرِسيَّ  َماُم: السِص َماَواِت َواأْلَْرَض قَاَل اأْلُْسَتاذُ اإْلِ  ُهَو اْلِعْلُم َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّ
رِيَن َوَأْهُل اللَُّغِة. َويُ َقاُل: َكرََّس الرَُّجُل َكَفرََّح، أَ  ، َوِبَذِلَك قَاَل بَ ْعُض اْلُمَفسِص هلَِيُّ َكثُ َر ِعْلُمُه   يْ اإْلِ

يٌط مبَا يَ ْعَلُموَن ممَّا عَ  -تَ َعاىَل  -َواْزَدَحَم َعَلى قَ ْلِبِه ؛ َأْي ِإنَّ ِعْلَمُه  ربََّ َعْنُه ِبَقْولِِه: يَ ْعَلُم َما حمُِ
مُيِْكُن َأْن يَ ْعَلَمُه  اَبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َومبَا اَل يَ ْعَلُموَن ِمْن ُشُئوِن َسائِِر اْلَكائَِناِت. فَِبَماذَ 

َا يَ ثْ ُبُت خِبَرَبِ ا ُراَن )اجلَْاَلُل( َوُهَو ِإمنَّ َفَعاُء؟ َوِقيَل: ُهَو اْلَعْرُش، َواْخَتارَُه ُمَفسِص  ْلَمْعُصوِم.الشُّ

اُل َوالزَّخَمْشَ -تَ َعاىَل  -َوِقيَل: ِإنَّهُ مَتِْثيٌل ِلُمْلِك هللِا  . وَ ، َواْخَتارَهُ اْلَقفَّ اآْليَةُ َتُدلُّ َعَلى أَنَّهُ َشْيءٌ رِيُّ
َماَواِت َواأْلَْرَض َواَل يَ تَ َوقَُّف التَّْسِليُم هِبَا َعَلى تَ ْعِييِنِه َواْلَقْوِل أِبَنَّ  ُه ِعْلٌم َأْو ُمْلٌك َأْو َيْضِبُط السَّ

                                         
 6/183تفسري القرطيب  (1)



67 

 

هلَِيُّ فَاأْلَ  اِهٌر، َوِإْن َكاَن َخْلًقا آَخَر ْمُر ظَ ِجْسٌم َكِثيٌف َأْو َلِطيٌف، َأْي فَِإْن َكاَن ُهَو اْلِعْلُم اإْلِ
لرَّْأِي. َكَما قَاَل  فَ ُهَو ِمْن َعاملَِ اْلَغْيِب الَِّذي نُ ْؤِمُن بِِه َواَل نَ ْبَحُث َعْن َحِقيَقِتِه َواَل نَ َتَكلَُّم ِفيِه ابِ 

الَّيِت َكاَن يَ ُقوُل هِبَا َفاَلِسَفُة  ْسَعةِ َكِثريُوَن: ِإنَُّه ُهَو اْلَفَلُك الثَّاِمُن اْلُمَكوَْكُب ِمَن اأْلَْفاَلِك التصِ 
َهاِت اْلَكَبائِِر.  اْلُيواَنِن َوُمَقلِصُدوُهْم َفَذِلَك ِمَن اْلَقْوِل َعَلى هللِا ِبُدوِن ِعْلٍم َوُهَو ِمْن أُمَّ

 َيُشقُّ َعَلْيِه َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم اَل َواَل يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َأْي اَل يُ ْثِقُلُه ِحْفُظ َهِذِه اْلَعَواملِِ مبَا ِفيَها وَ 
َظَمِتِه َعِن ااِلْحِتَياِج فَ يَ تَ َعاىَل ِبَذاتِِه َأْن َيُكوَن َشْأنُُه َكَشْأِن اْلَبَشِر يف ِحْفِظ أَْمَواهِلِْم، َويَ تَ نَ زَُّه ِبعَ 

رِيُد ِمْن جُمَازَاهِتِْم َعَلى أَْعَماهِلِْم. ىَل َما ملَْ َيُكْن يُ ِإىَل َمْن يُ ْعِلُمُه حِبَِقيَقِة َأْحَواهِلِْم، َأْو َيْستَ ْنزِلُُه إِ 
َقى فِ  يِه َمْوِضٌع لِْلُغُروِر َوأَُقوُل: ِإنَّ مُجَْلَة اآْليَِة مَتْأَلُ اْلَقْلَب ِبَعَظَمِة هللِا َوَجاَللِِه وََكَمالِِه، َحىتَّ اَل يَ ب ْ

َفَعاِء الَِّذيَن يُ َعظِصُمُهُم اْلمَ  ُْم اِبلنِصْسَبِة ِإىَل ْغُروُروَن تَ ْعِظيًما َخَيالِيًّا َغرْيَ َمْعُقوٍل َحىتَّ اِبلشُّ  يَ ْنَسْوَن َأهنَّ
ْمرِِه يَ ْعَمُلوَن يَ ْعَلُم َعِبيٌد َمْربُوبُوَن، أَْو ِعَباٌد ُمْكَرُموَن اَل َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل َوُهْم أبَِ  -تَ َعاىَل  -هللِا 

 َما َبنْيَ 

[ 28، 27: 21َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن ] أَْيِديِهمْ 
 (1)َفَمْن َتَدب ََّر َهِذِه اآْلاَيِت َوأَْمثَاهَلَا ممَّا َوَرَد يف ِعْلِم هللِا َوَعَظَمِتِه". 

 

َتِهي ِإىَل الضَّرُ -11 .61 اِق النُّظَّاِر وَرِة، َوِإالَّ اَلْرتَ َفَع اخلِْاَل "اْلَعْقِليَِّة الَّيِت تَ ن ْ ُف ِفيَها َبنْيَ ُحذَّ
، َوملَْ يَ َقْع َهَذا َواَل َذاَك.  ِعْنَد ُوُصوِل اْلرُبَْهاِن ِإىَل َهَذا احْلَدِص

ثْ بَ 2) اَلَلِة يف اإْلِ ِت َوْحَدُه َواَل يف الن َّْفِي ا( ِإنَّ اآْلاَيِت اْلُقْرآنِيََّة ِفيَها لَْيَسْت ُنُصوًصا َقْطِعيََّة الدَّ
َلِف، َوْحَدُه، َوِإالَّ َلَما َوَقَع اخلِْاَلُف ِفيَها أَْلبَ تََّة، َوَقْد َوَقَع َهَذا اخلِْاَلُف ِفيَها َبنْيَ قَِلي ٍل ِمَن السَّ

اَمِة خُمَاِلٌف لِرَْأِي مُجُْهوِر أَْهِل يَ وََكِثرٍي ِمَن اخْلََلِف، فَ َفْهُم َعاِئَشَة آِليَِة اأْلَنْ َعاِم َوجُمَاِهٍد آِليَِة اْلقِ 
نَِّة  اَلَلِة حِبَْيُث اَل حُيَْتَمُل ِإالَّ َأَحُد اْلَوْجَهنْيِ  -السُّ َا َغرْيُ َقْطِعيَِّة الدَّ ؛ َفِهَي ِإَذْن ظَنِصيٌَّة، فَ ُعِلَم َأهنَّ

ثْ َباُت َوَما ظَاِهرُ  ِْجيُح ِفيَها َبنْيَ َما ظَاِهرُُه اإْلِ اِلْجِتَهاِد، َواَل َشكَّ يف َأنَّ ُكالًّ ُه الن َّْفُي حَمَلُّ اَوالرتَّ
ةَ تَ ْرِجيِحهِ َنظَرًا َواْسِتْداَلاًل، َأِو اتصَِباًعا َوتَ قْ  نَ ُهَما ِمَن اْلُمْثِبِتنَي َوالن َُّفاةِ يَ ْعَتِقُد ِصحَّ ِليًدا. فَاْلَمْسأََلةُ بَ ي ْ

ْلزَاِم، َفاَل َوْجَه ِلطَ  ُهَما يف ِديِن اآْلَخِر، َواَل يف ِعْلِمهِ ُمْشرَتَِكُة اإْلِ   هِبَا.ْعِن َأَحٍد ِمن ْ

ِفيِه، َوَلِكنَّ  ( ِإنَّ يف اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحِة ِمَن التَّْصرِيِح يف ِإثْ بَاِت الرُّْؤيَِة َما اَل مُيِْكُن اْلِمرَاءُ 3)
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، َوِفي ف ِة، فَ َيْأيت ِفيَها َها َما َقْد َيُدلُّ َعَلى َعَدِم الرُّْؤيَ اْلُمرَاَد ِمْن َهِذِه الرُّْؤيَِة َغرْيُ َقْطِعيٍص ُف بفنين اخلن الف
نَِّة، َكاأْلَْشَعرِيَِّة َبنْيَ الت َّ  السللفف   ُهْم ِإىَل السُّ ْفوِيِض َوالتَّْأِويِل؛ َواخْلََلِف َحىتَّ ِمَن اْلَمْنُسوِبنَي ِمن ْ

َا حِبََسِب اْصِطاَلِحُهْم ِمَن ال ُب َجْوَهَرِة الت َّْوِحيِد نُُّصوِص اْلُمومِهَِة لِلتَّْشِبيِه، َوَقْد قَاَل َصاحِ أِلَهنَّ
 ِمَن اأْلَْشَعرِيَِّة:

ْض َوُرْم تَ ْنزِيًها  وَُكلُّ َنصٍص َأْوَهَم التَّْشِبيَها ... َأوِصْلُه أَْو فَ وِص

َلِف َواحْلََنابَِلِة َوَأْكثَ َر أَْهِل احلَْ 4)  مُجَْلِة النُُّصوِص اْلَوارَِدِة يف ِديِث يُ َفوِصُضوَن يف ( ِإنَّ مُجُْهوَر السَّ
ُْم ميُِرُّوهَنَا َكَما َجاَءتْ  -تَ َعاىَل  -ِصَفاِت هللِا  َعالِِه، مبَْعىَن َأهنَّ ٍم يف أَتِْويٍل َوُشُئونِِه َوأَف ْ  ِمْن َغرْيِ حَتَكُّ

يَما َأْطَلَق َعَلْيِهْم ِمْن ِمْثِل ُسْبَحانَُه َعْن ُمَشاهَبَِة َخْلِقِه فِ خُيْرُِجَها َعْن َظَواِهِر َمَعانِيَها، َويُ نَ زصُِهونَُه 
َعاِل، َوِإنَّ مُجُْهوَر اخْلََلِف مِ  ُئوِن َواأْلَف ْ َفاِت َوالشُّ الَِّة َعَلى تِْلَك الصِص ْن َسائِِر تِْلَك اأْلَْلَفاِظ الدَّ

رَاَدِة َحىتَّ اْلِفَرِق يَ َتَأوَُّلوَن َما َعَدا ِصَفاِت اْلَمَعاين  نَِّة، ، َكاْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة َواإْلِ  اأْلَْشَعرِيَِّة ِمْن أَْهِل السُّ
َلِف يف اْلَمَساِئِل اْلُكرْبَى الَّيِت اْختَ َلُفوا ِفيَها َمَع اْلُمعْ  َرُب ِإىَل السَّ َا تَ رَاُهْم أَق ْ  َتزِلَِة َكاْلَكاَلمِ َوِإمنَّ

، َوُرْؤيَِة الرَّ  يِص
هلَِ احْلََنابَِلِة أبََِشدِص َما ُيَشنِصُعوَن  ، َوَقْد َشنََّع بَ ْعُضُهْم َعَلى-ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل  -بِص اإْلِ

َبٍل ِمْن ِكَباِر أَئِمَّ  ُهْم اِلتصَِفاِقِهْم َعَلى َكْوِن َأمْحََد ْبِن َحن ْ نَِّة ُيِسلُّونَُه ِبِه َعَلى اْلُمْعَتزَِلِة، َوَلِكن َّ ِة السُّ
َواهِلِْم فَ ْرًعا َوَأْصاًل.ممَّْن  ، َوُيرَبصُِئونَُه ِمْن أَق ْ  ُيَشنِصُعوَن َعَلْيِهْم ِمْن أَتْ َباِعِه َسالًّ

ْيَخاِن َعنْ 5) ِة َما َرَواُه الشَّ َواِهِد َعَلى َما ذََكْراَن يف َهِذِه اْلَقَضااَي اْلَعامَّ  ( ِإنَّ ِمْن َأَصحِص الشَّ
ُهنَّ ف َ َمْسُروٍق َعْن َعاِئَشَة َواللَّ  َقْد َأْعَظَم َعَلى ْفُظ ِلُمْسِلٍم قَاَلْت: " َثاَلٌث َمْن َتَكلََّم ِبَواِحَدٍة ِمن ْ

ًدا  ؟ قَاَلْت: َمْن َزَعَم َأنَّ حُمَمَّ ُ عَ  -هللِا اْلِفْريََة. قُ ْلُت: َما ُهنَّ رََأى َربَّهُ فَ َقْد  -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
مَّ اْلُمْؤِمِننَي أَْنِظرِييِن قَاَل َمْسُروٌق: وَُكْنُت ُمتَِّكًئا َفَجَلْسُت فَ ُقْلُت: اَي أُ  -ْريََة أَْعَظَم َعَلى هللِا اْلفِ 

( َوَلَقْد َرآُه نَ ْزلًَة 23: 81 ): َوَلَقْد َرآُه اِبأْلُُفِق اْلُمِبنيِ -َعزَّ َوَجلَّ  -َواَل تُ ْعَجِلييِن أملَْ يَ ُقِل هللاُ 
 (1)ُأْخَرى". 

 

ه: }السموات واألرض وما بينهما{ ال يستطيعون خماطبة هللا يف يوم "قول-12 .62
 القيامة إال إبذنه، كما سريد يف اآلية بعدها.

قوله تعاىل: }يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال  -38
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ذا اخللق العظيم يه هصوااب{ ؛ أي: ال ميلك اخللق من هللا خماطبته يف هذا اليوم الذي يقوم ف
 صفا، تعظيماً هلل -( واملالئكة 1لروح )-

_________ 

 يف حتديد الروح على أقوال: خالف بني السلف( وقع 1)

األول: أنه ملك من أعظم املائكة، ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق علي بن 
 أيب طلحة، مع زايدة يف تفصيل خلقه عند ابن مسعود.

 (1)الثاين: أنه جربيل، ورد ذلك عن الشعيب والضحاك من طريق سفيان واثبت. ... =". 
 

"يوم هتتز وتضطرب األرض بسبب النفخة األوىل اليت تتبعها النفخة الثانية -13 .63
(1. ) 

قوله تعاىل: }قلوب يومئذ واجفة{ ؛ أي: قولب خلق من خلقه يوم تقع هذه  -8
 ( .2األحداث، خائفة )

عاىل: }أبصارهم خشعة{ ؛ أي: أبصار أصحاهبا ذليلة مما قد نزل هبا من اخلوف قوله ت -9
 ( .3والرعب )

قوله تعاىل: }يقولون أءان ملردودون يف احلافرة{ ؛ أي: يقول أصحاب هذا القلوب  -10
 ( .4الذين أنكروا البعث يف الدنيا: أنرجُع إىل احلياة بعد أن منوت وندفن حتت الرتاب؟ )

_________ 

( عرب مجهور السلف عن الراجفة أبهنا النفخة األوىل، والرادفة: النفخة الثانية، ورد ذلك 1)
عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف، وعن احلسن منطريق أيب رجاء، وعن 

 قتادة من طريق سعيد، وعن الضحاك من طريق عبيد املكتب.

 ترجف، وهذا غري خمالف لألول، ألهنا ترجف وعرب جماهد وابن زيد عن الراجفة أبهنا األرض
بسبب النفخة، كما يف القول األول، وجعل جماهد وقت الرادفة مقرواًن ابنشقاق السماء، 

[ فدكتا دكة واحدة "؛ أي: الرادفة 1فقال: "هو قوله: }وإذ السماء انشقت{ ]االنشقاق: 
 وهم اجلمهور، إال أن يقال هي دك األرض ابجلبال. وهذا خالف ملا عليه أهل القول األول،
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 إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتئم قوله مع قوهلم، وهللا أعلم.

أما ابن زيد فعرب عن الرادفة ابلساعة، وهذا غري خمالف، ألن الساعة ال تقوم إال ابلنفخة 
 الثانية، وهللا أعلم.

لف: ابن واجفة" عن الس( هذا من عبارة الطربي يف تفسري هذه اآلية، وكذا ورد تفسري "2)
عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد. وأفاد 

 التنكري يف "قلوب": التكثري؛ أي: قلوب كثرية خائفة يف هذا اليوم.

( الضمري يف ظاهر الكالم يعود إىل القلوب، واملراد أصحاب القلوب، فعرب عنهم جبزء 3)
لقلوب، اليت هي حمل اخلوف واإلذعان، مث يظهر بعد ذلك على األبصار، وهللا منهم، وهي ا

 أعلم.

( هذه اجلملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة يف احلياة الدنيا 4)
واالستفهام جاء على سبيل التعجب من حصول البعث الذي ينكره هؤالء، وجاء الفعل 

 ذا احلديث، وحصوله منهم مرة بعد مرة."يقولون" مضارعاً؛ إلفادة جتدد ه

واحلافرة عند العرب: رجوع املرء من الطريق الذي أتى منه، يقولون: رجع فالن إىل حافرته؛ 
أي: إىل طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه يف األرض يف حال رجوعه، ومنه قول 

 الشاعر:

 أحافرة على صلع وشيب ... معاذ هللا من سفه وطيش

 يف تفسري احلافرة على أقوال: خالف بني السلفد ورد وق

احلياة بعد املوت، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة وعطية العويف،  -1
وقتادة من طريق معمر وسعيد، وحممد بن قيس أو حممد بن كعب القرظي، والسدي من 

 طريق سفيان الثوري.

 بن أيب جنيح، وقال: "األرض، نبعث خلقاً األرض، وهو قول جماهد من طريق عبد هللا -2
جديداً". وقوله يف ما يظهر ال خيالف القول األول إال يف العبارة، والنتيجة واحدة يف القولني؛ 
ألن العود للحياة سيكون على األرض، وهذان القوالن يناسبان املعىن اللغوي للحافرة؛ ألهنا 

 قبل موته، وهللا أعلم. يدالن على أن اإلنسان يعود إىل ما كان عليه

النار، وهو قول ابن زيد، وقد جعل احلافرة امسًا للنار، وهو خمالف لقول اجلمهور، ولو مل 
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ينص على أهنا من أمساء النار الحتمل أن يكون تفسريه مقبواًل على أنه أراد التنبيه على 
للفظ، وسياق ا املآل الذي يصري إليه الكافر، فيكون تفسريه على املعىن، ال على مطابق

اآلايت بعدها يضعف أن يكون املراد ابحلافرة النار؛ لقوله: }فإمنا هي زجرة واحدة * فإذا 
 (1)[ على ما سريد يف تفسريها، وهللا أعلم.". 14-13هم ابلساهرة{ ]النازعات: 

 

قوله تعاىل: }قالوا تلك إذا كره خاسرة{ ؛ أي: إن الرجعة إىل احلياة  -12"-14 .64
 ( .1رجعة ال خري فيها، بل فيها غنب هلم )بعد املمات 

قوله تعاىل: }فإمنا هي زجرة وحدة{ ؛ أي: إن األمر ال حيتاج إىل كبري عناء، بل هي  -13
 ( .2صيحة واحدة ال اثنية هلا ينفخها إسرافيل يف الصور، فيقومون من قبورهم أحياء )

ا الصيحة فإهنم سرعان مقوله تعاىل: }فإذا هم ابلساهرة{ ؛ أي: بعد أن يسمعوا  -14
 ( .3سيكونون على األرض )

_________ 

( وقد ورد يف لفظ "خنرة" قراءاتن: األوىل بال ألف، والثانية أبلف على وزن فاعل، ومعنامها 1)
واحد، وقيل ابختالفهما يف املعىن. فالنخرة: البالية، والناخرة، اجملوفة اليت تنخر الريح يف 

  السلف يدل على أن معنامها واحد، إذ مل يرد عنهم التفريق بنيجوفها إذا مرت هبا، وتفسري
 ملعنيني، وهللا أعلم.

 )( ... كذا قال قتادة من طريق سعيد، وابن زيد.

 ( كذا جاء عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح، وابن زيد.2)

 يف تفسري الساهرة على أقوال: خالف بني السلف( ورد 3)

من طريق عكرمة والعويف، وعكرمة من طريق حصني  األرض، وهو قول ابن عباس -1
وعمارة بن أيب حفصة، واحلسن من طريق أيب رجاء، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح، وقتادة 
من طريق سعيد ومعمر، وسعيد بن جرب من طريق عكرمة وأيب اهليثم، والضحاك من طريق 

 عبيد، وابن زيد.

ورد ذلك عن عثمان بن أيب العاتكة  اسم مكان معروف من األرض، وهو ابلشام، -2
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وسفيان الثوري، هذا القول ميكن أن حيتمل على أهنم أرادوا تعيني أرض احملشر، وأهنا جزء 
 من األرض، ال أن الساهرة علم خمصص هبذا املكان دون األرض.

وقال وهب بن منبه: هو جبل إىل جنب بيت املقدس، وهذا إن كان أراد أن هذا اجلبل 
الساهرة، فإنه غري صحيح، وهو خمالف ملا عليه مجهور السلف، وإن كان إمنا ذكر بعينه هو 

جزءاً من أرض احملشر اليت حيشر الناس إليها، فيمكن أن حيتمل قوله على هذا التوجيه، وهللا 
 أعلم.

وقال قتادة: يف الساهرة: يف جهنم. وهذا خمالف ملا ورد عن اجلمهور، وال يظهر موافقته  -3
 من أي وجه. وهللا أعلم.لقوهلم 

والقول األول، وهو قول مجهور السلف، هو القول الراجح، وهو املعروف من لغة العرب، 
 قال أمية بن أيب الصلت:

 وفيها حلم ساهرة وحبر ... وما فاهوا به أبد مقيم

وإمنا مسيت األرض هبذا االسم؛ ألن فيها نوم احليوان وسهرهم، فسميت بذلك للمالبسة، 
 (1)أعلم. انظر: معاين القرآن للفراء، وتفسري الطربي". وهللا 
 

قوله تعاىل: }فأراه اآلية الكربى{ ؛ أي: فأظهر موسى عليه السالم  -20"-15 .65
 ( .1لفرعون العصا واليد عالمة واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به )

مل  ةقوله تعاىل: }فكذب وعصى{ ؛ أي: كانت نتيجة هذه املقابلة وعرض اآلي -21
 يصدقها فرعون، وخالف من أمره به موسى عليه السالم من الطاعة.

قوله تعاىل: }مث أدبر يسعى{ ؛ أي: مث أعرض عن اإلميان مبا جاء به موسى عليه  -22
 السالم ومضى يف عمل الفساد.

قوله تعاىل: }فحشر فنادى * فقال أان ربكم األعلى{ ؛ أي: من سعيه  -24 -23
مه وأتباعه، واندى فيهم قائالً: أان ربكم األعلى، ويف هذه رد ملا جاء به ابلفساد أنه مجع قو 

 موسى عليه السالم من دعوته لربه، فزعم أنه رب لقومه.

قوله تعاىل: }فأخذه هللا نكال اآلخرة واألوىل{ ؛ أي: فناله هللا بعقوبة الدنيا ابلغرق،  -25
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 ( .2واآلخرة ابلنار، على ما فعله يف أول أمره وآخره )

_________ 

( السادس: قوله: }فتخشى{ ؛ إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ ألن من عرف هللا 1)
 خاف، ومن مل يعرف مل خيفه، فخشية هللا مقرونة مبعرفته، وعلى قدر املعرفة تكون اخلشية.

السابع: أن يف قوله: }هل لك{ فائدة لطيفة، وهي أن املعىن: هل لك يف ذلك حاجة أو 
علوم أ، كل عاقل يبادر إىل قبول ذلك؛ ألن الداعي إمنا يدعو إىل حاجته ومصلحته؛ إرب؟ وم

ال إىل حاجة الداعي، فكأنه يقول: احلاجة لك، وأنت املتزكي، وأان الدليل لك، واملرشد لك 
 إىل أعظم مصاحلك.

ة يراد ي)( ... فسر السلف اآلية أبهنا العصا واليد، ويف هذا إشارة إىل أن لفظ اآلية يف اآل
 به جنسها، ال أهنا آية واحدة.

يف اآلخرة واألوىل، وسببه أنه وصف ملوصوف حمذوف، فقال   خالف بني السلف( وقع 2)
 كل منهم ما يناسب هذا املوصوف على سبيل التواطؤ، وكل األقوال حمتملة، وأقواهلم كاآليت:

[ ، 38]القصص: األول: آخر كالمه وأوله، وهو قوله: }ما علمت لكم من إله غريي{ 
[ وهذا قول ابن عباس من طريق أيب الضحى 24وقوله }أان ربكم األعلى{ ]النازعات: 

والعويف، وجماهد من طريق عبد الكرمي اجلزري وابن أيب جنيح، والشعيب من طريق إمساعيل 
 األسدي وزكراي، والضحاك من طريق عبيد.

 دة، وعن قتادة من طريق سعيد.الثاين: اآلخرة والدنيا، عن احلسن من طريق عوف وقتا

الثالث: األوىل: تكذيبه وعصيانه، واآلخرة: قوله: أان ربكم األعلى، عن أيب رزين من طريق 
 (1)إمساعيل بن مسيع. ... =". 

 

قوله تعاىل: }واليوم املوعود{ : ويقسم ربنا ابليوم الذي وعد به عباده  -2"-16 .66
 للفصل بينهم، وهو يوم القيامة.

اىل: }وشاهد ومشهود{ : ويقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشاهد، وكل قوله تع -3
شاهد على أحد ومشهود عليه؛ كيوم اجلمعة شاهد ملن حضره، وهو مشهود مبن حضره، 
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وكذا يوم عرفة، أو الرسول صلى هللا عليه وسلم شاهد على أمته، وأمته مشهودة عليها، وكذا 
 ( .1غريها من األقوال )

حمذوف، تقديره: "لتبعثن" بداللة قوله تعاىل: }واليوم املوعود{ ، وهو اليوم وجواب القسم 
 الذي يكذب به الكفار.

قوله تعاىل: }قتل أصحاب األخدود * النار ذات الوقود{ : أصحاب األخدود  -4-5
 ( هم الذين أمروا حبفر الشقوق الكبرية يف األرض،2)

_________ 

 ف كثري، وإذا أتملته وجدته من اختالف التنوع، وأنه( ورد يف تفسري هذه اآلية اختال1)
من قبيل االسم العام الذي يذكر املفسرون له أمثلة تدل عليه، قال ابن القيم: "مث اقسم 
سبحانه ابلشاهد واملشهود مطلقني غري معينني، وأعم املعاين فيه أنه املدرك واملدرك، والعامل 

ل، املعاين به، ما عداه من األقوال ذكرت على وجه التمثيواملعلوم، والرائي واملرئي، وهذا أليق 
 ( .57ال على وجه التخصيص " )التبيان يف أقسام القرآن: 

يف حتديد أصحاب األخدود ومكاهنم، وقد ورد يف صحيح  خالف بني السلف( ورد 2)
مسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر أصحاب األخدود الذين يف اليمن، ولكن 

سول صلى هللا عليه وسلم مل يشر يف هذه القصة اليت يذكرها للصابة إىل هذه اآلايت، الر 
ولذا يقال، إن كل ما ذكر من أصحاب األخاديد فإنه داخل يف حكم هذه اآلية، وابألخص 
القوم الذين ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم قصتهم، وهذا يكون من التفسري ابلسنة؛ ألن 

 (1)هذه القصة املطابقة خلرب اآلية ففسر هبا، وهللا أعلم.". املفسر استفادة من 
 

قوله تعاىل: }يذكر من خيشى{ : هذا بيان للفريقني اللذين يسمعان  -10"-17 .67
الذكرى، فالفريق األول هو الذي حصلت آاثر التذكري يف قلبه، فوقع منه التذكر، وهو الذي 

 خياف هللا على علم وتعظيم وحمبة له.

قوله تعاىل: }ويتجنبها األشقى * الذي يصلى النار الكربى * مث ال ميوت فيها  -11-13
وال حيىي{ : وهذا الفريق الثاين الذي يسمع الذكرى، ولكنه يتباعد عنها، فال يقع يف قلبه 
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 تذكر، فهو شديد الشقوة، فال يسعد بسبب تلك الشقوة اليت حصلت له بسبب كفره ابهلل.

ر الكربى اليت هي شديدة العذاب واألمل، فتشويه حبرها، مث هو ال وهذا األشقى سيدخل النا
ميوت فيسرتيح من عذاهبا، وال حيىي حياة كرمية ال إهانة فيها، ومعىن ذلك أنه ال يزول عنه 

 اإلحساس، بل هو ابق فيه، فيذوق به العذاب، والعياذ ابهلل.

فر ى{ أي: حصل الظقوله تعاىل: }قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصل -14-15
والفوز والنجاح ملن جعل نفسه زاكية برتك السيئات، وحالها ابلعمل الصاحل، وذكر ربه 

 ( .1بقلبه ولسانه، فأقام الصالة هلل )

_________ 

 خالف بني السلف:( ورد يف تفسري التزكي 1)

زكى تاألول: من كان عمله زاكياً، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة: "من 
من الشرك"، وهو قول احلسن من طريق هشام، وقتادة من طريق معمر، وعكرمة من طريق 

 احلكم.

 الثاين: قد أفلح من أدى زكاة ماله، وهو قول أيب األحوص، وقتادة من طريق سعيد.

 الثالث: من أدى زكاة الفطر، وهو قول أيب العالية من طريق أيب خلدة.

ذكر من تفسريات غريه فإهنا أمثلة ألعمال تزكى املسلم،  والظاهر من اخلطاب العموم، وما
ويظهر من رواايت من فسر التزكي بزكاة املال، أو زكاة الفطر، أنه استشهد هبذه اآلايت، ال 
أنه أراد أهنا هي املعنية ون غريها؛ ألن السورة مكية، وزكاة الفطر إمنا كان يف املدينة، وكذا 

الصالة إهنا على العموم، قال الطربي: "والصواب من القول حيمل على ما بعدها من الذكر و 
يف ذلك أن يقال: وذكر هللا فوحده، ودعا إليه، ورغب؛ ألن كل ذلك يف ذكر هللا، ومل 

 (1)خيصص هللا تعاىل من ذكره نوعاً من دون نوع ".". 
 

 "سورة الفجر-18 .68

 ( .1هار )قوله تعاىل: }والفجر{ : يقسم ربنا ابلفجر الذي هو أول الن -1

قوله تعاىل: }وليال عشر{ : ويقسم ربنا بليال عدهتا عشر، وهي ليايل عشر من ذي  -2
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 ( .2احلجة )

_________ 

 يف هذا القسم على أقوال: خالف بني السلف( ورد 1)

األول: فجر الصبح، وهو قول عكرمة من طريق عاصم األحول، وذكره ابن كثري عن علي، 
 ة، والسدي.وابن عباس، وجماهد، وعكرم

 الثاين: النهار، ورد عن ابن عباس من طريق أيب نصر.

 الثالث: صالة الفجر، ورد ذلك عن عباس من طريق العويف.

ً به ذكر  واملشهور من اللفظ أنه يطلق على أول النهار، وقد يكون ذكر صالة الفجر مرادا
ابن عباس  رواية عنأفضل عمل يتضمنه الفجر، ال تفسري معىن الفجر، وهللا أعلم. وأما ال

من طريق أيب نصر فهي غريبة، وحيتمل أنه قابل القسم ابلليل ابلقسم ابلنهار على سبيل 
 التوسع يف إطالق اللفظ ال على التفسري ابملطابق، وهللا أعلم.

( ورد تفسريها هبذا عن ابن عباس طريق زرارة بن أيب أوىف والعويف وأيب نصر، وابن الزبري 2)
بن املرتفع، ومسروق من طريق أيب إسحاق، وعكرمة من طريق عاصم من طريق حممد 

 األحول، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد.

قال الطربي: "والصواب من القول يف ذلك عندان: أهنا عشر ذي احلجة؛ إلمجاع احلجة من 
باب، قال ، حدثين قال: ثىن زيد بن حأهل التأويل عليه، وأن عبد هللا بن أيب زايد القطواين

أخربين عياش بن عقبة، قال: ثىن جبري بن نعيم، عن أيب الزبري، عن جابر، أن رسول هللا 
 (1)صلى هللا عليه وسلم قال: }والفجر * وليال عشر{ ، قال: عشر األضحى ".". 

 

69. 19-__________" 

يكشف عما للمؤمنني ىف صورة ف ومنها ما يفيد أن كل قوم يتبعون آهلتهم، مث يتجلى هللا
شاء هللا أن يكشف فيخرون سجدا إال املنافقني فإنه يصري فقار أصالهبم عظما واحدا مثل 

 صياصي البقر.

وهذه الرواايت غريبة عن روح اإلسالم وأصوله وقواعده وبعيدة عن نصوص ابلقرآن الصرحية 
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صاُر َوُهَو يُْدرُِك ال ُتْدرُِكُه اأْلَبْ » ... ، « لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ... : » ... -سبحانه -ىف قوله
 «اأْلَْبصاَر ... 

 -انهسبح -وهللا منزه عن مشاهبة احلوادث، أما النصوص اليت يوهم ظاهرها مشاهبته
للحوادث ففيها رأى السلف وهو أننا نؤمن هبا كما وردت ونفوض حقيقة املراد منها إىل 

يقة ويدا ونقطع أبن ذلك ال يشبهه ابحلوادث ونفوض حقفنؤمن أبن هلل وجها  -تعاىل -هللا
 -املراد إىل هللا، وأما رأى اخللف فإهنم يؤولون هذه النصوص على حنو يليق جبالل هللا

 فيؤولون اليد ابلقدرة ويؤولون الوجه ابلذات. -سبحانه

ى لواخللف ليس كبريا فكالمها منفقان ع اخلالف بني السلفوقد بني اإلمام النووي أن 
ىن للحوادث ولكن السلف شرحوا اللفظ، واخللف محلوه على املع -سبحانه وتعاىل -خمالفته

 والتأويل، ورأى السلف أسلم، ورأى اخللف أحكم.

ما أحوجك إىل يقني صادق وإميان اثبت ابهلل خالقا، ورازقا، مسيعا،  -أيها املؤمن -وأنت
قد أجاب ل، بدون حبث ىف كيفية الذات فجمهبا، مقصودا ىف احلوائج، منزها عن النظر واملثي

 القرآن عن حقيقة هللا بسورة كاملة هي أساس التوحيد فقال سبحانه:

َمُد، ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد، َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد سورة اإلخال ُ الصَّ ُ َأَحٌد، اَّللَّ  ص.ُقْل ُهَو اَّللَّ

ة من اآلايت عن معىن أى آي -صلى هللا عليه وسلم -ومل يعرف عن الصحابة أهنم سألوا النيب
يَُد اَّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهْم » ... ، 27سورة: الرمحن: « َويَ ْبقى َوْجهُ َربِصَك ... » ... املتشاهبة، مثل 

» ... 

. ولكنهم آمنوا هبا واستقر 5: سورة طه« الرَّمْحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى»، 10سورة الفتح: 
 اإلميان ابهلل ىف قلوهبم، واندفعوا إىل العمل مبقتضى هذا اإلميان.

مث ظهر اخلالف ىف فهم هذه النصوص ىف العصور املتأخرة ودب الشقاق والفرقة بني الناس 
بسبب التفرق ىف فهمها، والقرآن روح. وحياة، وذكر، ورمحة، والفرقة كفر: وشقوة، وقد آن 

نا أن نعود إىل فهم القرآن واالهتداء هبديه، وأن نتجنب اخلالفات املذهبية والسياسة، وأن ل
نكتفي بنعمة القرآن وروحه ففيها الشفاء والرمحة وأن نبتعد عن االحنرافات الدخيلة وعن 
شبه التجسيم والتشبيه وعما أورده املنحرفون من رواايت وإسرائيليات غريبة عن روح هذا 
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 (1) الدين.".
 

"واملذهب الثاين مذهب اخللف، ويسمى مذهب املؤولة )بتشديد الواو -20 .70
 وكسرها( . وهم فريقان:

لومة فريق يؤوهلا بصفات مسعية غري معلومة على التعيني اثبتة له تعاىل، زايدة على صفاته املع
 لنا ابلتعيني. وينسب هذا اىل اىب احلسن األشعري.

ه من علمها على التعيني، فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهر وفريق يؤوهلا بصفات او مبعان ن
هذه املتشاهبات على معىن يسوغ لغة، ويليق ابهلل عقال وشرعا، وينسب هذا الرأي اىل ابن 

 ، ومجاعة من املتأخرين.« 15»برهان 

 واملذهب الثالث مذهب املتوسطني، وقد نقل السيوطي هذا املذهب فقال:

ال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب مل ينكر، او بعيدا )وتوسط ابن دقيق العيد فق
توقفنا عنه، وآمنا مبعناه على الوجه الذي أريد به، مع التنزيه. وما كان معناه من هذه األلفاظ 
ظاهرا مفهوما من ختاطب العرب قلنا به من غري توقف، كما ىف قوله تعاىل: اَي َحْسَرتى َعلى 

 « .17»فنحمله على حق هللا وما جيب له( « 16»ِب اَّللَِّ َما فَ رَّْطُت يف َجنْ 

واخللف هو انه: هل جيوز ان يكون ىف القرآن شيء ال يعلم  اخلالف بني السلف)ومنشأ 
معناه؟ فعند املفوضة جيوز، وهلذا منعوا التأويل، واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه هللا. وعند 

 « .18»نه( املؤولة ال جيوز ذلك بل الراسخون يعلمو 

ة وقد سار مقاتل ىف تفسريه على انه ال متشابه ىف القرآن متتنع معرفته اال اخبار الغيب، كصف
اآلخرة وأحواهلا، فمنهجه ىف ذلك موافق لراى ابن قتيبة )ىف ان هللا مل ينزل شيئا من القرآن 

 « .19»اال لينفع به عباده، ويدل به على معىن اراده( 

__________ 

بو الفتح امحد بن على بن برهان الشافعي غلب عليه علم األصول وكان يضرب ( هو ا15)
به املثل ىف حل االشكال، وهو صاحب البسيط والوسيط والوجيز ىف الفقه واألصول توىف 

 ه . 520سنة 
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 .61/ 4، وشذرات الذهب: 29/ 1انظر: وفيات األعيان: 
 .56( سورة الزمر: 16)
 .6/ 2( اإلتقان: 17)
/ 2منسواب اىل ابن برهان كما ورد ىف اإلتقان:  80 -79/ 2هذا ىف الربهان:  ( ورد18)

 ابختصار. ].....[ 6

، ويستمر ابن قتيبة ىف دعم 72( ابن قتيبة ىف مشكل القرآن، حتقيق السيد امحد صقر: 19)
رأيه فيقول: وهل جيوز ألحد ان يقول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يعرف 

نيون ه؟ وإذا جاز ان يعرفه مع قوله تعاىل: َوما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اَّللَُّ جاز ان يعرفه الراباملتشاب
 من صحابته،

 فقد علم عليا التفسري، ودعا البن عباس فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه ىف الدين.

يعلمه اال هللا،  ه الوبعد، فاان مل نر املفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشاب
بل أمروه كله على التفسري، حىت فسروا احلروف املقطعة ىف أوائل السور. )اتويل مشكل 

 القرآن:

73. ) 

وقال ابن قتيبة، ان )يقولون( ىف معىن احلال، كأنه قال: والراسخون ىف العلم قائلني آمنا 
 (1)به.". 
 

 تها إليه، فامر عثمان رضي هللا"هللا عنهم ابليمامة، وهو اجلمع األوصل، فأرسل-21 .71
عنه زيد بن اثبت وابن الزبري وسعيد بن العاصن. وعبد الرمحن بن احلارث، فنسخوها يف 
مصاحف اختلف يف عددها كما يف شرح الرائبة للسخاوي رمحه هللا وأرسل إىل كل مصر 
مصحفا، وحرصق ما سواها، فسمي كل من تلك املصاحف إمامًا ال املصحف الذي كان 

 عند عثمان وحده كما قيل.

 فإن قلت: قد قيل على ما ذكره املصتف رمحه هللا أنص مجيع القراءات السبعة بل العشرة

اثبتة يف اإلمام ألهنم قالوا: ال بد فيها من أمور ثالثة صحة السند وموافقة قواعد العربية، 
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 ومطابقة الرسم العثماين الثابت يف اإلمام.

بوا الثبوت، ولو تقديرًا كما فصله يف النشر وقال: انظر كيف كتقلت: املراد ابلثبوت فيه 
الصراط، واملصيطرون ابله ماد املبدلة من السني وعدلوا عن السني اليت هي األصل لتكون 
قراءة السني، وان خالفت الرسم من وجه قد أتت على األصل فيعتدالن، وتكون قراءة 

 اإلمشام

ات وعدت قراءة غري السني خمالفة للرسم، فال حمتملة ولو كتب ابلسني على األصل ف
إشكال. قوله: )ومجعه شزط اخل( ظاهره أنص هذا اجلمع يكون له مطلقًا سواء ذكر أم أنث 
مه، وقد قيل إنه إن ذكر مجع على أفعلة يف القلة وعلى فعل يف الكثرة كحمار ومحر  ولذا قدص

 ، وفسر املستقيم وهو الذي الوأمحرة وان أنث فقياسه أن جيمع على أفعل كذراع وأذرع
اعوجاح فيه ابملستوى، وهو من قوهلم سوصى األرض واملكان فاستوى هو أبن ال يكون يف 

[ أي 42سطحه وحدوده اختالف، ومته قوله تعاىل: }َلْو ُتَسوَّى هِبُِم اأَلْرُض{ ]النساء: 
مستو بنفسه.  هيوضع عليهم تراهبا ويسطح. وقيل: وصف الطريق به له معنيان: أحدمها أن

واآلخر أنص سالكه يستقيم فيه. وقوله: )كالطريق إخل( هو مثله معىن وقيل: بينهما فرق، فإنص 
الطريق ما يسلك مطلقاً، والسبيل ما هو معتاد السلوك والسراط ما ال عوجاح فيه مينة، 

على  قويسرة فهو أخصها، فإن قيل فما فائدة وصفه حينئذ ابملستقيم قيل: ألنص الصراط يطل
ما فيه صعود أو هبوط، واملستقيم ما ال ميل فيه إىل شيء من اجلوانب، وأصل االستقامة 
يف الشخص القائم. قوله: )واملراد به طريق احلق إخل( هذان التفسريان روامها ابن جرير عن 

ق يابن عباس رضي هللا عنهما، وذكرمها املصنف والزخمشريص إالً أنص الزخمشريص قال املراد به طر 
احلق وهو ملة اإلسالم قجعلهما متحدين واملصتف رمحه هللا تعاىل أشار إىل الرد عليه 
وجعلهما متغايرين، وقد ذهب بعض أرابب احلواشي إىل أنص احلق ما فهمه الزخمشريص وقال 

ا، وهو يف األحكام أكثر وغالب ما  اخلالف بني السلفابن تيمية  يف التفسري قليل جدص
، وعلى ما فهمه املصئف روي عنهم من األوص  ل راجع إىل تنوصع العبارة وإليه أشار الزخمشريص

ا ألنص ملة اإلسالم ختتص ابألصول واإلعتقاد، وطريق احلق أعمص لشموله الفروع  مها متغايران إمص
واألصول سواء فسر احلق هنا مبا خيالف الباطل أو أبنه اسم هللا فإنه ورد إطالقه عليه، وهو 

دس سرصه: إن ملة اإلسالم تشمل األحكام األصلية والفرعية، وإن قيل: إنه خمالف لقوله ق
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.  مبين على مسلك الزخمشريص

 وقيل: طريق احلق مطلقاً تتناول ملة اإلسالم، وما فيها من العبادة كما هو املناسب لتنوصع

 اهلد اية.

 وقيل: طريق احلق أخصى لشمول ملة اإلسالم للفرق الضالة كالقدرية.

 اصحق أعمية احلق لشموله السري يف هللا، وما يرتتب على اهلداية من املراتب كماوقيل: 

مرص وقيل الطريق املستقيم هنا العبادة، لقوله تعاىل: }َوَأْن اْعُبُدوين َهَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم{ 
 [ والقرآن يفسر بعضه بعضاً وفيه نظر، وقول الفاضل الليثي: إنه ليس املراد تعفق61]يس: 

اهلداية جبميع ملة اإلسالم، بل ببعضها سواء أريد به التثبت أو الزايدة انشىء من عدم النظر 
ل اخل( بدل خرب مبتدأ مقدر أي هذا  للوقوع، وعموم الطلب فتأمصل. قوله: )بدل من األوص

 بدل

من الصراط األوصل. وقوله: )بدل الكل من الكل( بدل من البدل، وهو من حسن اإلتفاق 
اه املتأخرون يف البديع تسمية النوع، وقد عاب ابن مالك رمحه هللا يف بعض كتبه الذي مس

م: هذه العبارة على النحويني ألنص الكلية ال تصح يف مثل }ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد. هللِا{ ]إبراهي
ن أ [ فإهنا إمنا تقال فيما ينقسم ويتجزئ، وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك، فاألوىل2 -ا

 يقال فيه البدل املوافق أو املطابق.

 (1)والورع البارد يف حنوه يغنيك عنه النظراحلامي". 
 

"مرصة فان عاد قطع األخراين. قوله: )ينفوا من بلد اخل( اختلف يف النفي فقال -22 .72
 احلجازيون ينفي من موضحع إىل موضع.

فارق بيته وأهله، السجن ألنه يوقال العراقيون: يسجن، وحيبس، والعرب تستعمل النفي مبعىن 
وقال ابن عريب: فيه أقوال فقيل: ينفي لبالد، وقيل: لبلد أبعد، وقيل: يطالبونه ابحلد، واىل 

 األول ذهب صاحب احملرر من الثافعية أيضاً كما قال الشاعر:

 511 -اه -

 خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها فلسنا من األموات فيها وال اإلحيا
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 ل! سجان يوماً حلاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنياإذا جاءان ا

واستدل له أبنص املراد زجره، ودفع شره فإذا نفي إىل بلد آخر مل يؤمن ذلك منه، واخراجه من 
الدنيا غري ممكن ومن دار اإلسالم غري جائز فإن حبس يف آخر فال فائدة فيه إذ حببسه يف 

راد أهنم : حبيث ال ميكنون من القرار يف موضع املبلده حيصل املقصود، وهو أشد عليه، وقوله
يشردون، ويفرقون حبيث ال جيتمعون يف مكان كسرا لشوكتهم ابلتفريق. قوله: )وأو يف اآلية 
اخل( أي هي للتقسيم، واللف والنشر املقدر على الصحيح، ومن قال بتخيري اإلمام جعلها 

نص فيها أجزية ما يدلص عليه دون التخيري وأل ختيريية، واألوصل علم ابلوحي واال فليس يف اللفظ
خمتلفة غلظًا وخفة فيجب أن تقع يف مقابلة جناايت خمتلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة 
مثلها، وألنه ليس للتخيري بني األغلظ، واألهون يف جناية واحدة كبري معىن، والظاهر أنه 

اكم فإنه يفعل ابلنسبة إىل اإلمام، واحلأوحى إليه هذا التنويع والتفصيل، وما قيل إنص التخيري 
ما يريد منها مع مالحظة اجلناايت، واستحقاقها صلح من غري تراض للخصمني مع بعده. 
قوله: )هلم خزي يف الدنيا اخل( قال النوويف رمحه هللا تعاىل إذا اقتص منه، وعوقب كيف يكون 

رتكب شيئاً ث الصحيح: " من امستحقا لذلك وقد قال النيبص صلى هللا عليه وسلم يف احلدي
فعوقب به كان كفارة له " فيقتضي سقوط اإلمث عنه، وأن ال يعاقب يف اآلخرة، وأجاب أبنه 
يكفر عنه حق هللا، وأما حقوق العباد فال، وهنا حقان هلل والعباد، وفيه نظر، وقوله: خمصوص 

 اآلخرة خزي، وكذا يفاخل ألنص القصاص ال يسقط ابلتوبة، مث إهنم هلم يف الدنيا عذاب و 
فاقتصر يف الدنيا على اخلزي ألنه أعظم من عذاهبا، واقتصر يف اآلخرة على عذاهبا ألنه أشدص 
من اخلزي، وقوله: }لعظم ذنوهبم{ راجع إىل عذاب الدنيا، واآلخرة ووجه داللة أنص هللا 

نوبة اخل لغفور رحيم عليه أنه ال يعفو عن حقوق العباد بل عن حقوقه، وقوله: يسقط اب
 إشارة إىل خمالفته لغريه من القصاص.

 تنبيه: قال شيخ والدي ابن حجر اهليثمي قول املصنف رمحه هللا تعاىل يسقط ابلتوبة اخل

كالم ظاهر الفساد ألنص التوبة ال دخل هلا يف القصاص أصاًل إذ ال يتصور له بقيد كونه 
 قصاصاً 

فطلبه جائز ال واجب مطلقًا أو لإلمام فان حالتا وجوب، وجوإز ألان إن نظران إىل الويل 
طلبه منه الويل وجب واال مل جيز من حيث كونه قصاصا واال جاز أو وجب من حيث كونه 
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 حدا، وأوله بعضهم مبا ال يوافق املذهب فتأمصل.

 وقال شيخنا ابن قاسم ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه مل يدع ما ذكر، وإمنا ادعى أنص 

فة القتل قصاصا وهي وجوبه، وقوله: )إذ ال يتصور اخل( قلنا مل ايع أنص له هلا دخال يف ص
حاليت وجوب وجواز هبذا القيد بل ادعى أن له حالتني يف نفسه، وهو صحيح على أنه 
لك القيد لكن ابعتبارين اعتبار الويل، واعتبار اإلمام إذا طلب منه،  ميكن أنص له حالتني بدص

م ساقط وال شك أنص النظر إليهما يقتضي ثبوت احلالتني قصاصا، وقوله: )إن نظران اخل( كال
وقوله: فتأمصل اتمصلنا فوجدان كالمه نشأ من قلة التأمص أنتهى. قوله: )وإنص اآلية يف قطاع 

 املسلمني اخل( قيل عليه املراد ابلتوبة عن قطع الطريق، وال أتثري هلا يف سقوط احلد بعد القدرة
أو املسلم، وأما إن توبة الكافر مسقطة جلميع ما كان قبل التوبة سواء كانت من الكافر 

 فمعلوم من غري هذا املوضع.

 واعلم أن مراد املصنف رمحه هللا تعاىل ما فصله يف كتاب األحكام أنص حماربة هللا ذهب

قوم من السلف إىل أهنا إمنا تستعمل يف الكفار فمن قال به محل هذه اآلية على أهل الردة 
، سلفخالف بني الأبنه ورد يف األحاديث إطالقها على أهل املعاصي أيضا وأنه ال ورده 

 (1)واخللف يف أن هذا احلكم غري خمصوص أبهل الردة، وإنه فيمن قطع". 
 

( يف ]واثئقه[ وقد ذكر 1"الوجه الثامن عشر: قال أبو احلسن النسفي )-23 .73
 أمر لك: أن هللا سبحانه وتعاىلاخلالف يف املسألة مث قال: ومن بعض حججهم أيضا يف ذ

( وإذا مجع اإلنسان ذلك يف كلمة، كان 2بتفريق الطالق بقوله تعاىل: }الطَّاَلُق َمرَّاَتِن{ )
واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك رمحه هللا رمي السبع اجلمرات يف مرة واحدة 

يا ن نصر هذا القول من أهل الفتمجرة واحدة، وبىن عليها أن الطالق عندهم مثله، قال: ومم
ابألندلس: أصبغ بن احلباب، وحممد بن بقي، وحممد بن عبد السالم اخلشين، وابن زنباع، 

 مع غريهم من نظرائهم هذا لفظه.

الوجه التاسع عشر: أن أاب الوليد هشام بن عبد هللا بن هشام األزدي القرطيب صاحب  
 اخلالف بني السلفازل واألحكام[ ذكر كتاب ]مفيد احلكام فيما يعرض هلم من النو 
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واخللف يف هذه املسألة، حىت ذكر اخلالف فيها يف مذهب مالك نفسه، وذكر من كان 
 يفيت هبا من املالكية، والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثري الفوائد جدا.

م أن النقل لوحنن نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، مث نتبعه كالمه، ليع
بذلك معلوم متداول بني أهل العلم، وأن من قصر يف العلم ابعه وطال يف اجلهل والظلم 
ذراعه يبادر إىل اجلهل والتكفري والعقوبة، جهال منه وظلما، وحيق له وهو الدعي يف العلم 

 وليس منه أقرب رمحا.

__________ 

 ( يف نسخة الواسطي.1)

 (1)". 229( سورة البقرة اآلية 2)
 

 "قال أبو بكر اجلصاص يف )ابب حد احملاربني(-24 .74

َ َوَرُسوَلهُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَسادً  َا َجزَاءُ الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللَّ ( اآلية، 1ا{ )قال هللا تعاىل: }ِإمنَّ
َ َوَرُسولَُه{ ) أو التشبيه على ( جمازا ابحلذف 2وبعد أن ذكر أن يف قوله تعاىل: }حُيَارِبُوَن اَّللَّ

واخللف من فقهاء األمصار أن هذا احلكم  خالف بني السلفطريقة علماء الكالم قال: ال 
غري خمصوص أبهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل امللة، وحكي عن بعض 
املتأخرين ممن ال يعتد به أن ذلك خمصوص ابملرتدين، وهو قول ساقط مردود خمالف لآلية 

ع السلف واخللف، ويدل على أن املراد به قطاع الطريق من أهل امللة قوله تعاىل: }ِإالَّ وإمجا 
( ومعلوم أن املرتدين 3الَِّذيَن اَتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{ )

بل القدرة، قدرة كما تسقطها عنهم قال خيتلف حكمهم يف زوال العقوبة عنهم ابلتوبة بعد ال
وقد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة أو بعدها، وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن 
وجب عليه، فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة، وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 

 عليهم هي املسقطة للحد عنهم، وأيضا فإن املرتد يستحق

__________ 

 33( سورة املائدة اآلية 1)
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 33( سورة املائدة اآلية 2)

 (1)". 34( سورة املائدة اآلية 3)
 

وقد ذكر  -( يف واثئقه 1"الوجه الثامن عشر: قال أبو احلسن النسفي )-25 .75
وتعاىل  سبحانه -اخلالف يف املسألة مث قال: ومن بعض حججهم أيضا يف ذلك: أن هللا 

( وإذا مجع اإلنسان ذلك يف كلمة،  2الق بقوله تعاىل: }الطَّاَلُق َمرَّاَتِن{ )أمر بتفريق الط -
 رمي السبع اجلمرات يف -رمحه هللا  -كان واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك 

مرة واحدة مجرة واحدة، وبين عليها أن الطالق عندهم مثله، قال: وممن نصر هذا القول من 
لس: أصبغ بن احلباب، وحممد بن بقي، وحممد بن عبد السالم اخلشين، أهل الفتيا ابألند

 وابن زنباع، مع غريهم من نظرائهم هذا لفظه.

الوجه التاسع عشر: أن أاب الوليد هشام بن عبد هللا بن هشام األزدي القرطيب صاحب  
 اخلالف بني السلفكتاب " مفيد احلكام فيما يعرض هلم من النوازل واألحكام " ذكر 

واخللف يف هذه املسألة حىت ذكر اخلالف فيها يف مذهب مالك نفسه، وذكر من كان يفيت 
 هبا من املالكية، والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثري الفوائد جدا.

وحنن نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، مث نتبعه كالمه، ليعلم أن النقل 
هل العلم، وأن من قصر يف العلم ابعه، وطال يف اجلهل والظلم بذلك معلوم متداول بني أ

ذراعه يبادر إىل اجلهل والتكفري والعقوبة، جهال منه وظلما، وحيق له وهو الدعي يف العلم 
 وليس منه أقرب رمحا.

قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطالق ينقسم على ضربني: طالق السنة، وطالق البدعة، 
لواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطالق البدعة: نقيضه، وهو فطالق السنة: هو ا

أن يطلقها يف حيض أو نفاس، أو ثالاث يف كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطالق. .، مث 
اختلف أهل العلم بعد إمجاعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطالق؟ فقال علي بن أيب 

ال معىن  -ثالاث  -ه ابن عباس، وقال: قوله طالب، وابن مسعود، يلزمه طلقة واحدة، وقال
له؛ ألنه مل يطلق ثالث مرات، وإمنا جيوز قوله يف " ثالث " إذا كان خمربا عما مضى فيقول: 
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طلقت ثالاث، خيرب عن ثالثة أفعال كانت منه يف ثالثة أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة  
ل: قرأهتا ثالث مرات لكان  كذا ثالث مرات، فذلك يصح، ولو قرأها مرة واحدة، فقا

 كاذاب، وكذلك لو حلف ابهلل.

__________ 

 ( يف نسخة الواسطي.1)

 (1)". 229( سورة البقرة اآلية 2)
 

 "إصدارات-26 .76

 أمحد العامر

 تتواىل اإلصدارات احلديثة حاملًة بني طياهتا اجلديد يف عامل الدراسات

 ها، ورغبًة منَّا يف إطالعاإلسالمية، والفكرية، واالقتصادية، والسياسية، وغري 

 على ما يتيسر لنا من هذه املطبوعات اجلديدة اليت نرى فيها الفائدة -البيان  -قراء 

 وقفات مع بعض تلك اإلصدارات بني عدد -إبذن هللا  -لقارئها ... سيكون لنا 

 وآخر، وهللا املوفق.

 التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه: -1

 بو احلسن علي املرداوي، دراسة وحتقيق: د. عبداملؤلف: عالء الدين أ

 الرمحن اجلربين، ود. عوض القرين، ود. أمحد السراح، الناشر: مكتبة الرشد،

 ه .1421الرايض. الطبعة األوىل، 

 يعد هذا الكتاب من أبرز كتب أصول الفقه وخاصًة يف مذهب احلنابلة، طبع

 م هبا احملققون لنيل درجةيف مثانية جملدات، وأصله ثالث رسائل علمية تقد

 الدكتوراه يف قسم أصول الفقه يف كلية الشريعة ابلرايض.

 اعتىن احملققون مبراجعة أصوله، وضبط ألفاظه، وحترير مسائله، وشرح

 مشكله، حىت خرج الكتاب أبهبى حلة.

 تقييد املهمل ومتييز املشكل: -2
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 قه: علي بن حممداملؤلف: احلافظ أبو علي احلسني بن حممد اجليَّاين، حق

 العمران، وحممد عزيز مشس الناشر: دار عامل الفوائد، مكة املكرمة. الطبعة

 ه . كتاب جليل القدر اعتىن خبدمة الصحيحني: ضبطاً ملا1421األوىل، 

 يشتبه وُيْشكل من أمساء من قبل الرواة، وتنبيهاً ملا أمهل من شيوخ البخاري،

 وكشفاً أللقاب مجاعة من رواهتما.

 فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد -3

 واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن:

 املؤلف: العالصمة عبد الرمحن بن انصر السعدي، اعتىن به: د. عبد

 الرزاق بن عبد احملسن البدر، الناشر: دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل،

 ه .1421

 مرة، مجع فيه مؤلفه أهم علوم القرآن وأجلها، وهي:مؤلَّف نفيس يطبع ألول 

 علم التوحيد، وعلم األخالق، وعلم األحكام والعبادات واملعامالت، متيز الكتاب

 ابلقوة العلمية، وغزارة الفوائد، مع سهولة العبارة وجزالة األلفاظ، بعيداً عن

 احلشو والتعقيد.

 األمريكيةالدعوة بني املسلمني يف الوالايت املتحدة  -4

 د. خالد عبد الرمحن القرشي، بدون اتريخ أو انشر.

 وهي دراسة تقوميية للعمل الدعوي ابملراكز اإلسالمية يف أمريكا قام هبا

 املؤلف وهو عضو هيئة تدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وتتناول

 الدراسة، الدراسة إيضاح املوضوع وأهدافه، وأسباب اختياره، وحتديد مشكلة

 وتساؤالت حول املنهج يف الدراسة.

 ومما تناولته الدراسة: البحث يف دخول اإلسالم إىل أمريكا وانتشاره،

 وتعريف ابملنظمات واجلامعات اإلسالمية هناك، ووسائل العمل الدعوي يف هذه

 املراكز واجلمعيات، وتقومي العمل الدعوي، وبيان العوائق واملشكالت الدعوية

 عالجها، إضافة إىل خامتة: مجع فيها أطراف املوضوع ونتائج البحثوكيفية 

 والتوجيهات اليت رآها مما يؤدي إىل انتشار الدعوة بشكل صحيح بعيد عن اإلفراط
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 والتفريط.

 وقفات هادئة مع فتوى إابحة القروض الربوية لتمويل شراء -5

 املساكن يف اجملتمعات الغربية:

 لناشر: التجمع اإلسالمي يف أمريكا الشمالية.املؤلف: د. صالح الصاوي، ا

 ه .1421الطبعة األوىل: 

 دراسة علمية متزنة، بعيدة عن التعصب والتشنج، للرد على فتوى كل من

 اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ومؤمتر رابطة علماء الشريعة أبمريكا الشمالية،

 لرابتحدة األمريكية االقرتاض اباليت تبيح للمسلمني املقيمني أبورواب والوالايت امل

 لشراء مساكن.

 يتميز الكتاب ابألصالة العلمية، واألدب الرفيع، وهو جدير ابلنشر والدراسة

 خاصة يف البالد الغربية.

 الشرعية وأدعيائها يف مسائل اإلميان: اخلالف بني السلفيةحقيقة  -6

 ردن.األ -م دار اجلوهري عمان 2000ه /1421د. حممد أبو رحيِصم 

 اإلميان عند سلفنا الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان يقوم على

 ركنني مها: القول، والعمل أو على أربعة عند التفصيل: )قول القلب وقول

 اللسان، وعمل القلب وعمل اجلوارح( ومل ينقل عن سلفنا قيام اإلميان على ركنني:

 القول، واالعتقاد وشروط الكمال.

 اإلمجاع ابن عبد الرب، وأثبته شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال: أمجعونقل 

 السلف على أن اإلميان قول وعمل، يزيد ابلطاعة وينقص ابلعصيان؛ ويف الكتاب

 رد على فئة من الدعاة يف موضوع اإلميان تبني منه روائح إرجائية ردَّ عليها

 /7/2يف  20212رقم  علماؤان األفاضل، ومن آخر ما صدر يف هذا الباب الفتوى
 يف املوقف من كتاب )أحكام التقرير( واليت تضمنت التحذير من التطرق 1419

 هلذا املوضوع ممن مل ترسخ قدمه يف العلم الشرعي حىت ال تزل القدم، واألمل أن

 يكون احلوار يف هذه املسائل علمياً دافعه احلرص والنصح واإلشفاق بعيداً عن النقد

 ني أصحاب املنهج الواحد، وهللا املستعان،اجلارح ال سيما ب



89 

 

 على أعتاب األلفية الثالثة: -7

 بريوت، -املؤلف: محدان محدان، الناشر: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم 

 ه .1421الطبعة األوىل، 

 دراسة سياسية للجذور املذهبية حلضانة الغرب وأمريكا إلسرائيل، احتوت

 األول: إرهاصات أوروبية، والثاين: الدراسة على مخسة فصول وخامتة:

 البيورتيانية اإلجنليزية واخلروج على الكنيسة، والثالث: بني سياسة الدين ودين

 السياسة، والرابع: املسيحية املتهودة يف أمريكا الشمالية، واخلامس: مسيحية

 ويهودية يف التاريخ، أما اخلامتة فكانت بعنوان: ثقل اجلانب التورايت يف

 ية، احتوى الكتاب على مادة غزيرة، ومعلومات وفرية تستحق التقدير.املسيح

 معامل يف طريق اإلصالح: -8

 ه  /1421أتليف: عبد العزيز حممد السدحان، نشر دار العاصمة، ط 

 م.2000

 اإلصالح رسالة كربى قام هبا األنبياء والرسل والعلماء والدعاة، والداعون

 اضحة وبصرية راشدة حىت تؤيت دعوهتم أكلها،إليه يلزم أن ينطلقوا من أصول و 

ح املؤلف بعض املعامل اليت يستضيء هبا مريدو اإلصالح على ضوء  وقد وضَّ

 الكتاب والسنة وكالم أهل العلم ومنها:

 اإلخالص يف العمل. -1

 العلم ابلعمل. -2

 عدم ذكر املثايلِص ودفع أبواب اليأس والقنوط.-3

 عدم اإلفراط والتفريط. -4

 ربط العواطف ابلعلم الشرعي. -5

 احلرص على التخصصات العلمية. -6

 احلذر من العجب. -7

 الدعاء. -8

 القدوة. -9
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 الصرب والصالة. -10

 االهتمام ابلكيف ال ابلكم ، ويعترب املوضوع رؤوس أقالم حتتاج إىل -11

 (1).". املزيد من العرض والتفصيل، ولعل لذلك حبثاً آخر يقوم به املؤلف إن شاء هللا
 

"هذا ما يتعلق بشطر السؤال األول، وهو إقامتها مبفردها يف منزل خاص هبا. -27 .77
وأما ما يتعلق بشطر السؤال الثاين وهو: إقامتها مع نسوة غري مسلمات فال جيوز هلا ذلك، 

{ إىل أن قال جل جالله  { قال }قال تعاىل }َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ
القرطيب يف تفسري ذلك يعين املسلمات، وتدخل يف هذا اإلماء املؤمنات، وخيرج منه نساء 
املشركني من أهل الذمة غريهم فال حيل المرأة مؤمنة أن تكشف شيًئا من بدهنا بني يدي 

{ و امرأة مشركة إال أن تكون أمة هلا، فذلك قوله تعاىل: }َأْو َما َمَلَكْت أَ  كان ابن مْيَاهُنُنَّ
جريح وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية املسلمة، أو ترى عورهتا، 
{ وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر صلى هللا عليه وسلم إىل أيب  ويتأولون }َأْو ِنَسائِِهنَّ

ني، املسلم عبيدة بن اجلراح: "أنه بلغين أن نساء أهل الذمة يدخلن احلمامات مع نساء
فامنع ذلك، وُحْل دونه فإنه ال جيوز أن ترى الذمية عرية املسلمة، قال: فعند ذلك قام أبو 
عبيدة، وابتهل وقال: أميا امرأة تدخل احلمام من غري عذر، ال تريد إال أن تبيض وجهها، 

ن أفسود هللا وجهها يوم تبيض الوجوه، وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: ال حيل للمسلمة 
 (1تراها يهودية أو نصرانية لئال تصرفها لزوجها، ويف هذه املسألة خالف للفقهاء" )

وهذا أواًل، واثنًيا عماًل بقاعدة سد الذرائع وذلك أن املرأة املسلمة موجودة مبجتمع الغرب 
الذي يعيش بال قيم وال أخالق، ال سيما يف جمال اجلنس فقد أصبح طليًقا من كل اليوم، 

أن نلقي هبا يف بؤرة فساد ونلزمها بعد ذلك أن تكون عفيفة طاهرة؛ ألن من حام  فال يعقل
 حول احلمى يوشك أن يقع فيه:

 ألقاه يف اليم مكتوفًا، وقال له

 إايك إايك أن تبتل ابملاء

واثلثًا: أن اخلالف قد جرى بني السلف من الفقهاء يف نظر غري املسلمة إىل املسلمة، ال يف 
                                         

 155/28جملة البيان  (1)
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 ساكنة معىن زائد عن النظر.مساكنتها، وللم

 من الفقهاء يف نظر الذمية إىل املسلمة. اخلالف بني السلفرابًعا: أن 

وحنن نعلم أن شيمة أهل الذمة الصغار خبالف كفار اليوم فهم األعزاء واملتسلطون على 
 العامل.

سكن خاص م وترتيًبا على ذلك أُفيت أخوايت يف بالد الغربة أبنه جيوز هلن اإلقامة مبفردهن يف
له غلق ومرافق مىت توفر اآلن، وال جيوز هلن أن يساكن غري املسلمات كتابيات أو غري  

 كتابيات ألهنن كالرجل األجنيب ابلنسبة هلن، وهللا أعلم.

__________ 

 (1)". 233/ 12( اجلامع ألحكام القرآن: 1)
 

قد ابلكويت نع"وطرح هذا املوضوع نفسه يف مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاين امل-28 .78
 ، وأصدر املؤمتر فيه التوصية التالية:1983ه  مارس  1403يف مجادى اآلخر 

" يقرر املؤمتر أن املواعدة على بيع املراحبة لآلمر ابلشراء بعد متلك السلعة املشرتاة  – 8
ا  وحيازهتا مث بيعها ملن أمر بشرائها ابلربح املذكور يف املوعد السابق هو أمر جائز شرًعا طامل

كانت تقع على املصرف اإلسالمي مسئولية اهلالك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب 
الرد بعيب خفي. وأما ابلنسبة للوعد ملزما لآلمر أو املصرف أو كليهما فإن األخذ ابإللزام 
هو األحفظ ملصلحة املصرف، واألحفظ ملصلحة التعامل واستقرار املعامالت وقيمة مراعاة 

صرف والعميل وأن األخذ ابإللزام أمر مقبول شرًعا وكل مصرف خمري يف األخذ ملصلحة امل
ا.  مبا يراه يف مسألة القول ابإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " نصًّ

هبذا االستعراض للسوابق التارخيية للموضوع وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بنقطة البحث 
 النقاط التالية: خنلص من حترير املوضوع إىل

أوال عنوان حبث املوضوع واحملدد تسميته من قبل اجملمع: ببيع املراحبة لآلمر ابلشراء  – 1
غري دقيق؛ ألن هذا العنوان تدخل فيه صور من بيع املراحبة لآلمر ابلشراء أجازها العلماء 

أرى ضرورة و سلفا وخلفا مما جعل البحث يف املوضوع حمل التباس تبًعا اللتباس العنوان. 
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التسمية التالية: بيع األمانة لآلمر ابلشراء ملقابل ربح معلوم للبائع املؤمتن على شراء السلعة 
لآلمر ابلشراء؛ ألن هذا البيع يف نظري هو بيع أمانة أقرب منه للمراحبة، وهذا التخريج هلذا 

ص النبوي نالنوع من البيع خيرجنا من اخلالف الفقهي وعلى وجه اخلصوص خيرجنا من ال
الشريف الذي يتمسك به بعض الفقهاء من قوله عليه الصالة والسالم: " ال تبع ما ليس 
عندك " على أن يل بعض املالحظات على وجه االستدالل هبذا احلديث سوف أوضحها 
يف مكاهنا من هذا البحث إن شاء هللا. كما خيرجنا من اخلالف الفقهي الذي ميثل من 

ف بني الفقهاء يف هذه املسألة سلفا وخلفا واخلاص ابلوفاء ابلوعد وجهة نظري جوهر اخلال
من جانب العميل خاصة إذا علمنا أبن مجهور الفقهاء قد جوزوا هذا النوع من البيع إذا 
جعل اخليار للطرفني أو ألحدمها. كما أن الفقهاء املعاصرين جممعون وال يوجد بينهم خالف 

وع من البيع، إذا جعل الطرفان ابخليار أو أحدمها فإنه حسب علمي أبن اخليار يف هذا الن
وعد واخللف منصب يف هذه املسألة على ال اخلالف بني السلفيعترب جائز شرًعا، وإمنا 

الذي يعد به العميل البنك أو املصرف من أخذ السلعة عندما يقدمها له البنك وتكون 
ا ملزم للعميل السلعة. هل الوعد شرعً  مطابقة للمواصفات اليت اشرتطها العميل يف توفرها يف

أبخذ السلعة أو ليس ملزما. وقد تقدم لنا يف هذا البحث استعراض أقوال الفقهاء وخالصة 
 (1)مؤمتَري ديب والكويت.". 

 

 "النتيجة-29 .79

 مما سبق ميكن أن نستخلص ما أييت:

اية ما غ ليس يف نصوص الكتاب والسنَّة حتديد حاصر لصيغ التعاقد وال لوسائله، -1
 جاءت به نصوصهما:

)أ( تنظيم ما كان عليه الناس عامة والعرب خاصة من وسائل وصيغ تواضعوا على التعاقد 
 هبا.

)ب( تكييف تلك الوسائل والصيغ مبا يضمن هبا العدل واإلنصاف لطريف التعاقد أو أطرافه، 
 ويعصمها من اإلجحاف أبي طرف سواء كان موجًبا أو قابال.
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يف )خيار اجمللس( أو ابألحرى يف ما مسوه )خيار اجمللس( ليس أكثر من جمرد  اختالفهم -2
اختالف يف فهم نصوص سنية أحادية مردصه إىل ما ألفته كل طائفة من أساليب وصيغ 
التعامل يف البيع والشراء وما شاكلهما ويف بعضهما إىل ما بلغ هذه الطائفة ومل يبلغ تلك، 

ذي نية لو بلغتها أو ثبتت عندها لتغري فهمها مث حكمها الأو مل يثبت عندها من نصوص س
استقرت عليه نتيجة لعدم اطالعها على تلك النصوص أو أتكدها من صحتها، وجلي أن 
سبب ذلك هو أحادية النصوص وتوزع الصحابة رواهتا يف األقطار اليت افتتحها اإلسالم 

ت عليه وسائل لعلمي بني الناس ملا كانفاستوطنوها وحتكم املسافة يومئٍذ يف أسباب التواصل ا
االتصال من البدائية وعدم املقدرة على إخضاع املسافة لرغبات اإلنسان وحاجاته. وعند 
جتميع النصوص السنية وأتملها يتبني أن ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار االفرتاق 

يات تلك النصوص ب جملموع مقتضيف اخليار افرتاقًا قوليًّا وليس بدنيًّا هو املطابق واملستجي
م وملا يستوجبه تيسري التعامل بني الناس وتطور أساليبه تبًعا لتطور أمناط معايشهم وأساليبه

 احلضارية.

يف أن الوفاء ابلعقود واجب على كل مسلم بنص قرآين صريح  خالف بني السلفال  -3
 َن َآَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقوِد{ .هو نص اآلية األوىل من سورة املائدة: }اَي أَي َُّها الَِّذي

وعند التدبر والتمحيص الدقيق جملموع نصوص القرآن والسنة املبينة حلكم هللا يف العقود  -4
ال سبيل إىل االلتباس يف أن كل ما عربص عن إرادة اإلنسان صح أن يكون صيغة للتعاقد ألن 

تعاقدين أداة للتعبري عن إرادة امل الصيغة ليست مطلوبة لذاهتا وإمنا هي مطلوبة ابعتبارها
فااللتزام بصيغة معينة أو بلغة معينة أو أبداة معينة لتحقيق توصل الصيغ بني طريف التعاقد 
أو أطرافه التزام ليس له أساس من النصوص الشرعية بل هو جمرد اجتهاد بعض الفقهاء مرده 

م من الصيغ يف تعاملهم وتعاقدهإىل ما تواضعوا عليه يف العصور السالفة وألفوا استعماله 
والوسائل واجلمود على تلك الصيغ والوسائل تعطيل لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف العصور 

 اليت تغريت أساليب التعامل فيها بني الناس بتغري أمناطها احلضارية نتيجة للتطور الطبيعي
 (1)للحضارة اإلنسانية.". 
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قي القمي ما نصه: جرت العادة عند املؤلفني "أما اإلمامية فيقول الشيخ حممد ت-30 .80
من فقهاء اإلمامية أن يقسموا املوضوعات الفقهية إىل أربعة أقسام: )العبادات، العقود، 
اإليقاعات، األحكام( ولعل وجه احلصر أن املبحوث عنه يف الفقه إما أن يتعلق ابألمور 

إما ألول فهو )عبادات( ، أما الثاين فاألخروية، أي معاملة العبد ربه، أو الدنيوية. فإن كان ا
أن حيتاج إىل صيغة أو ال، فغري احملتاج إىل صيغة هو األحكام؛ كالدايت واملرياث والقصاص 
واألطعمة، وما حيتاج إىل صيغة فقد يكون من الطرفني أو من طرف واحد، فمن طرف 

يها ويدخل ف واحد يسمى )اإليقاعات( كالطالق والعتق، ومن الطرفني يسمى )العقود(
 املعامالت والنكاح.

مث قال: فقسم العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
وقسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح، وقسم اإليقاعات يبدأ بكتاب 

( 1لدايت )هي ابالطالق وينتهي بكتاب النذر، وقسم األحكام يبدأ ابلصيد والذابحة وينت
. 

 ال إنكار يف املختلف فيه:

اإلنكار من املنكر إمنا يكون فيما اجتمع عليه، فأما املختلف فيه فال إنكار فيه، ألن كل 
فروع، وال يف ال اخلالف بني السلفجمتهد مصيب، أو املصيب واحد وال نعلمه، ومل يزل 

ا أو إمجاًعا قطعيًّا أو قياسيًّا  ينكر أحد على غريه جمتهًدا فيه، وإمنا ينكرون ما خالف نصًّ
 جليًّا.

 ( .2وهذا إذا كان الفاعل ال يرى حترميه، فإن كان يراه فاألصح اإلنكار )

، هويف ذلك يقول اإلمام سفيان الثوري: )إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف في
 - على ما ذكره أبو يعلى -وأنت ترى غريه فال تنهه( ، وعن اإلمام أمحد رواايت جمملها 

 ال ينكر يف املسائل االختالفية إال إذا ضعف فيها اخلالف.

__________ 

( تقدمي التحقيق لكتاب املختصر النافع، صفحة )ل، م( ، وقد أوردته بطوله لالستفادة 1)
 ملذاهب األخرى ابلرجوع إىل مدوانت املذاهب نفسه.منه يف جهود املقارنة مع ا
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 (1).". 2/140( املنثور: 2)
 

"وبعضهم قد أطال يف مناقشة األدلة وذكر االعرتاضات عليها، والبعض اآلخر -31 .81
 ذكرها ابختصار.

لتها مسائل رأوا وثيق ص –أعين حجية قول الصحايب  –ومجيعهم قد ضم إىل هذه املسألة 
د حلديث بقول الصحايب وتقييده به، ومحل الصحايب احلديث على أحابملوضوع كتخصيص ا

حممليه، ومحل الصحايب احلديث على خالف ظاهره، وخمالفة الصحايب احلديث ابلكلية، 
وحكم تفسري الصحايب، وذكر أثر االختالف يف حجية قول الصحايب يف الفقه اإلسالمي 

 الصحابة وطبقاهتم، وحنو ذلك. يف بعض املسائل الفقهية، وذكر أمساء املفتني من

إال أين  -جزاهم هللا خري اجلزاء -لقد استفدت كثريًا مما كتبه هؤالء  –آنفًا  –وكما قلت 
ية أال وهو حج –وهو ما حاولت إبرازه  -تطرقت حلجية قول الصحايب من منظور معني 

 –ألربعة ا من الصحابة والتابعني واألئمة –رضي هللا عنهم –قول الصحايب عند السلف 
نهم، مع االجتهاد يف توثيق نسبة أقواهلم إليهم، وبيان زيف ما مل يثبت ع –رمحهم هللا تعاىل 

 أو ما نسب إليهم مما أشتهر عنهم خالفه. مث ذكرت أقوال من جاء بعدهم فيها.

 أدلة أئمة السلف يف هذه املسألة، فهديف وغاييت بيان -حسب ظين –كما أين استقصيت 
واألئمة األعالم، وذكر أدلتهم، مع عدم إلتزامي ذكر أدلة املخالفني هلم ممن قول السلف 

 ني السلفاخلالف بجاء من بعدهم. فليس الدافع يل يف الكتابة يف املوضوع هو نصب 
الدافع الرئيس للكتابة فيه هو: بيان وإيضاح قول السلف  –كما قلت   –وغريهم، وإمنا 

كما ذكرت   -تهم وحججهم فيما ذهبوا إليه، ومل أتطرق فيها، ومتييزه عن غريه، وذكر أدل
إىل عالقة قول الصحايب ابألدلة الشرعية األخرى كتقييده للمطلق وختصيصه للعام  -سابقاً 

ومحل اجململ على أحد حمامله وغريها من املسائل هلذا السبب، ولعل هللا أن ييسر يل فيما 
 بعد حبث هذه املسائل حبثاً أصولياً دقيقاً.

 هذا ...
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 (1)ب )حجية قول الصحايب عند السلف( .".  -وقد مسيت هذا البحث:
 

"وقد ذهب فريق من السلف واخللف مستدلني بفهم يف نص إىل أن رسول -32 .82
هللا صلى هللا عليه وسلم رأى ربه ليلة املعراج، وعلى هذا يكون كالم هللا لنبيه قد مت جهرة: 

الف لسنا بصدد اخلوض فيه. ألنه خارج نطاق هذا [ خ59ويف الرؤية وكيفيتها ووقوعها ]
واخللف. وإن   خالف بني السلف[ : "وهى مسألة 60البحث، ويقول ابن قيم اجلوزية ]

كان مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي هللا عنها كما حكاه عثمان بن سعيد 
مي على يتابع الدار  الدارمي إمجاعا للصحابة"نقول ما كان البن القيم وهو العامل احملقق أن

 هذه الدعوى بل هي كما ذكر: مسألة خالفية ندور فيها مع الدليل أينما دار.

ويف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جلابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: "ما  
كلم هللا أحدا إال من وراء حجاب وأنه كلم أابك كفاحا" وكان أبوه قد قتل يوم أحد، وال 

[ : "يف عامل الربزخ واآلية 61صلة هلذا احلديث مبباحث الوحي. ألنه كما يقول ابن كثري ]
 }َما َكاَن لَِبَشٍر{ .. إمنا هي يف الدار الدنيا ".

 والتحقيق كما ذكران أن الكالم كفاحا مل يرد به نص قاطع يقول بوقوعه ألحد يف الدنيا.

 ( الكالم من ِوراء حجاب:2)

ُتَك َعَلى وقد كلم هللا مو  سى عليه السالم، كما قال سبحانه: }قَاَل اَي ُموَسى ِإينصِ اْصَطَفي ْ
اِكرِيَن{  ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّ :األعراف، وكما قال 144النَّاِس ِبرَِسااليت َوِبَكالِمي َفُخْذ َما آتَ ي ْ

: اىل:النساء، وورد النص أكثر عموما يف قوله تع164سبحانه: }وكلم هللا موسى تكليما{ 
ُ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدرَ  ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَّ : 253َجات{ }تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ

 (2)البقرة.". 
 

أما إشارته إىل االختالفات والتناقضات من دون دليل وال توجيه فهو  -4"-33 .83
بل  هللا عنه وهم من رجال الشيخنيافرتاء على الرواة الثقات من تالميذ ابن عباس رضي 
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هم صفوة التابعني املفسرين، وما ذكره من االختالفات والتناقضات ال ينبغي إطالقه بدون 
ترجيح أو توجيه، فإن ما ورد يف ذلك ال خيلو من أمرين: إما أن يروى إبسناد ضعيف، أو 

من ابب  ويكون أنه يروى إبسناد اثبت، فما ورد بسند ضعيف ال يدخل يف هذه املسألة
املرجوح، وأما ما ثبت فإنه خالف تنوع ال اختالف تضاد وتناقض، وقد بني ذلك وفصله 
شيخ اإِلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل فقال يف كتابه املوسوم ))مقدمة يف أصول التفسري(( 

يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف  اخلالف بني السلف: "
سري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد. التف

 وذلك صنفان:

أحدمها أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى 
ما كغري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة واملتابينة،  

قيل يف اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله صلى هللا 
عليه وسلم وأمساء القرآن، فإن أمساء هللا كلها على مسمى واحد فليس دعاؤه ابسم من 

وا عُ أمسائه احلسىن مضاداً لدعائه ابسم آخر بل األمر كما قال تعاىل: }ُقِل اْدُعوا اَّللََّ َأِو ادْ 
ً َما َتْدُعوا فَ َلُه اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن{ .اه .  الرَّمْحََن َأايص

مث تكلم عن األمساء والصفات هلل تعاىل وعن أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم وأمساء القرآن 
 (1)مث قال:". 

 

"يف الطلب، وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية هللا، فإن ما -34 .84
 « . ال ينال إال بطاعتهعند هللا

 

 الثالثة: أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتمثل له امللك رجال

 فيخاطبه حىت يعي عنه ما يقول له، ويف هذه املرتبة كان يراه الصحابة أحياان.

 

 الرابعة: أنه كان أيتيه يف مثل صلصلة اجلرس
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يوم الشديد الربد، يف ال، وكان أشده عليه فيلتبس به امللك، حىت أن جبينه ليتفصد عرقا 
وحىت أن راحلته لتربك به إىل األرض، إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه 

 على فخذ زيد بن اثبت، فثقلت عليه حىت كادت ترضصها.

 

 اخلامسة: أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها

 ة النجم.ا ذكر هللا ذلك يف سور ، فيوحي إليه ما شاء هللا أن يوحيه، وهذا وقع له مرتني كم

 

 السادسة: ما أوحاه هللا إليه، وهو فوق السماوات ليلة املعراج

 من فرض الصالة وغريها.

 

 السابعة: كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك

كما كلصم هللا موسى بن عمران، وهذه املرتبة هي اثبتة ملوسى قطعا بنص القرآن. وثبوهتا لنبينا 
 عليه وسلم هو يف حديث اإلسراء.صلى هللا 

الف خوقد زاد بعضهم مرتبة اثمنة وهي تكليم هللا له كفاحا من غري حجاب، وهي مسألة 
 « .1»واخللف. انتهى مع تلخيص يسري يف بيان املرتبة األوىل والثامنة  بني السلف

__________ 

 (1).". 18/ 1( انظر زاد املعاد 1)
 

قاضي هنا هو يف البخاري ومسلم والرتمذي "هذا احلديث الذي ساقه ال-35 .85
والنسائي وهو يف البخاري يف التفسري عن حيىي عن وكيع ابلسند الذي ساقه القاضي وهو 
يدل ولو رواه القاضي من طريق البخاري كان يقع له أعلى من هذا وسبب عدول القاضي 

البخاري  الشيخ عن إخراج هذا احلديث من أحد هذه الكتب مع أنه بني القاضي وبني شيخ
وكيع سبعة وهذا الذي ساقه بينه وبني وكيع مثانية فالذي يف الصحيح أعلى ليتنوع وليظهر  

كثرة الشيوخ واملسموعات وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ابلنيات )وقال مجاعة( أي من احملدثني 
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ه نواملتكلمني )بقول عائشة وهو املشهور( أي كما رواه الشيخان )عن ابن مسعود( أي أ
َا رََأى  رأى جربيل )ومثله( أي يف كونه مشهورا ما رواه البخاري )َعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَُّه قَاَل ِإمنَّ
جربيل عليه السالم واختلف عنه( أي عن أيب هريرة إذ قد روى عنه أنه قال رآه بعينه كابن 

نْ َيا مجاعة من َناِع ُرْؤيَِتِه يف مسعود وأيب ذر واحلسن وابن حنبل. )َوقَاَل إبِِْنَكاِر َهَذا َواْمتِ   الدُّ
ثني، والفقهاء واملتكلصمني( جوز أن يكون املشار إليه ما مل يشتهر من قول أيب هريرة أنه  احملدص
رآه بعينه وأن يكون ما انكرته عائشة أي إبنكار ما انكرته وفاقا هلا ولذا أكده ابجلملة الثانية 

ارها كذا حققه الدجلي ونقل احلليب أنه حكى أبو عبد دفعا لتوهم كون انكارهم انكارا النك
هللا ابن إمام اجلوزية عن عثمان بن سعيد الدارمي احلافظ ملا ذكره مسألة الرؤية ما لفظه وهي 

واخللف وإن كان مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما  خالف بني السلفمسألة 
ُ َعن ْ حكاه عثمان ابن سعيد الدارمي إمجاعا للصحابة )َوعَ  ُهَما أَنَُّه رآه ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

بعينه( وبه قال أنس وعكرمة والربيع )وروى عطاء عنه( أي عن ابن عباس )بقلبه( أي أنه 
رآه بعني بصريته وعطاء هذا هو ابن أيب رابح بفتح الراء وابملوحدة أبو حممد املكي الفقيه 

رضي هللا تعاىل عنهما وخلق وعنه أبو حنيفة  أحد األعالم يروي عن عائشة وأيب هريرة
والليث واألوزاعي وابن جريج وأمم أخرج له األئمة الستة وقد أخرج هذا احلديث مسلم عن 
عطاء عن ابن عباس يف صحيحه يف ابب اإلميان عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حفص بن 

عن ابن  الية عنه( أيغياث عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عنه به )وعن أيب الع
عباس )رآه بفؤاده مرصتني( وأبو العالية هذا هو رفيع بن مهران الرايحي بكسر الراء واملثناة 
حتت وهذه الرواية أخرجها مسلم يف اإلميان )وذكر ابن إسحاق( أي حممد بن إسحاق بن 

اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َل ِإىَل يسار اإلمام يف املغازي عن عبد هللا بن أيب سلمة )َأنَّ اْبَن ُعَمَر أَْرسَ 
ٌد ربصه( أي بعني بصره إذ ال خالف يف رؤيته ببصريته ) ُهَما َيْسأَلُُه َهْل رََأى حُمَمَّ فقال اَّللَُّ َعن ْ

نعم( واحلاصل أنه اختلفت الرواية عن ابن عباس يف مسألة الرؤية )واألشهر عنه( أي عن 
القول األشهر )عنه من طرق( أي أبسانيد  ابن عباس )أنصه رأى ربصه بعينه روي ذلك( أي

متعددة اقتضت الشهرة )وقال( أي يف بعض طرقه وهو ما رواه احلاكم والنسائي والطرباين 
أن ابن عباس قال تقوية لقوله إنه رأى ربه بعينه )إنص هللا اختصص موسى ابلكالم( أي من بني 

ا له الكالم اىل عليه وسلم وقع أيضسائر األنبياء عليهم السالم فال ينايف أنه صلى هللا تع
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 (1)على وفق". 
"املختصرات عموم املسلمني فيومهون أن ذلك من أركان االسالم فلوال أن هذا قد وقع -1

 منهم ما كان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دوهنم فنسأل هللا تعاىل العافية

وبه أبمثال لتصونه عن شوإمنا أوضحت هذا الكالم أيها السىن لتغتبط بعلم القرآن واالثر و 
هذا من بدع أهل الدعاوى للحذق يف النظر فقد صارت أقواهلم يف الركة أمثاال وعربا ملن 
اعترب ومجيع ما يرد على هذا من األسئلة وأجوبتها تقدم يف املسألة األوىل يف إثبات حكمة 

 هللا تعاىل فخذه إن احتجت اليه واحلمد هلل رب العاملني

 فائدة نفيسةخامتة تشتمل على 

 

وهي أن هذه املسألة وأمثاهلا مما ابلغت يف نصرته مثل اثبات حكمة هللا تعاىل وتعظيم قدرته 
عز وجل من قبيل الثناء احلسن حبيث لو قدران اخلطأ يف شيء منها ما كان خياف منه الكفر 

 جيوز الوالعذاب قطعا وأما أضدادها فانه خياف ذلك عند تقدير اخلطأ فيها الستلزامها ما 
على هللا تعاىل من النقص املضاد المسائه احلسىن اليت هي مجع أتنيث االحسن من كل ثناء 
ال مجع اتنيث احلسن كما مر تقريره فاعرض هذه الفائدة النفيسة على كل عقيدة لك وشد 

 عليها يديك يف كل ما مل يعارض املعلوم ضرورة من الدين وهللا املوفق واهلادي إىل الصواب

سألة اخلامسة أن هللا تعاىل ال يعذب أطفال املشركني بذنوب آابئهم وال بغري ذنب وهذه امل
من فروع اثبات احلكمة وهي أخت اليت قبلها وهو مذهب مجاهري االسالم بل مل يعرف فيه 

فاهنم كانوا جممعني على عدل هللا تعاىل وحكمته يف اجلملة واالمجاع  خالف بني السلف
نع من كل ما يضاده وممن صرح ابختيار هذا البخاري يف صحيحه على ذلك يتقضي امل

والنووي يف شرح مسلم وقواه واحتج عليه ونسبه إىل احملققني وكذلك اختاره علي بن عبد 
الكايف الشهري ابلسبكي يف كتاب مجعه يف هذه املسألة ومها من عيون أئمة السنة والطائفة 

 (2). الشافعية وكذلك اختار ذلك العالمة أبو"
 

                                         
 1/424شرح الشفا  (1)
 339إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات ص/ (2)
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فقال  1"أثبته فوق. فقال: إسحاق قال هللا: }وجاء ربك وامللك صفا صفا{ -2 .86
أما   2ابن طاهر: هذا ايأاب يعقوب يوم القيامة. قال: ومن جيئ يوم القيامة من مينعه اليوم؟ 

 خالف بني السلفكيف ينزل وهل خيلو منه العرش؟ هذا فيه 

ور سنة يف النزول مع كونه على العرش: "املأثقال شيخ اإلسالم مبينا الصواب من قول أهل ال
ال يزال فوق العرش وال خيلو العرش منه مع دنوه ونزوله إىل  -عن سلف األمة وأئمتها أنه 

السماء الدنيا، وال يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، 
م، بل يث يبقى السقف فوقهوليس نزوله كنزول أجسام بين آدم من السطح إىل األرض حب

، هذا مذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو 3هللا منزه عن ذلك ... "
 أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم.

__________ 

 من سورة الفجر. 22اآلية  1

 .132الذهيب: العلو للعلي الغفار ص 2
 (1).". 66انظر: شرح حديث النزول ص 3
 

توا واألشاعرة فالسلف الصاحل حني أثبتوا الرؤية أثب خالف بني السلف"إذا مثت -3 .87
جهة العلو هلل تعاىل أيضا ألهنا الزمة هلا، واألشاعرة نفوها وذلك نفي للرؤية نفسها، ألن 
نفي الالزم نفي للملزوم. لذلك كانت املعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم حني ذهبوا إىل نفي 

 .1من الوقوع يف التناقض الذي وقع فيه األشاعرة كما سبق األمرين فرارا
__________ 

لشيخنا األستاذ الدكتور أمحد بن عطية  316انظر البيهقي وموقفه من اإلهليات ص 1
 (2)الغامدي.". 

 

                                         
 1/343اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة  (1)
 1/485اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة  (2)
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"فمثل اإلسالم من اإلميان؛ كمثل الشهادتني إحدامها من األخرى؛ فالشهادة -4 .88
الفقري  رسالة غري الشهادة هلل ابلوحدانية والعبادة، ومثل لفظللرسول صلى هللا عليه وسلم ابل

إذا أطلق دخل فيه املسكني، وإذا أطلق لفظ املسكني تناول الفقري، وإذا قرن بينهما؛ 
 فأحدمها غري اآلخر.

كذلك اإلسالم واإلميان؛ إذ ال إميان ملن ال إسالم له، وال إسالم ملن ال إميان له، وال خيلو 
 ميان به يصح إسالمه، وال خيلو املؤمن من إسالم به حيقق إميانه.املسلم من إ

وهبذا التفصيل حيصل اجلمع بني األدلة، وهذا هو القول الوسط، وبه جتتمع النصوص 
 الشرعية.

يف هذه املسألة خالف لفظي يسري؛ ألن اجلميع  اخلالف بني السلفوميكن القول إن 
ية، ان، وأن اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصمتفقون على أن العمل يدخل يف مسمى اإلمي

وأهنم ال خيرجون أهل املعاصي من اإلميان إىل الكفر؛ وإذا أخرجوهم من اإلميان إىل اإلسالم؛ 
 (1)فلم يقولوا إنه ال يبقى معهم شيء من اإلميان؛ بل يبقى معهم أصل اإلميان.". 

 

 فصل - 115"-5 .89

إلنسان أن يقول: "أان مؤمن عند هللا أو أان مؤمن عند ال خالف بني العلماء أنه ال جيوز ل
هللا حقا" ألنه ال يدري ما حكمه عند هللا. وعلى هذا املعىن حيمل ما روي عن عمر بن 

 .1أنه قال: "من قال أان مؤمن حقا فهو كافر حقا" -رضي هللا عنه  -اخلطاب 
ارثة : "كيف أصبحت اي حوأما ما روي عن حارثة حني قال له النيب صلى هللا عليه وسلم

فقال: أصبحت مؤمنا حقا" فإنه حيمل على أنه أراد مؤمنا حقا عن نفسي، بدليل أن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال: "إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك " قال: استوى عندي 

أقره ف . اخلرب الذي مضى ذكره، ففسر إميانه مبا عنده من اليقني2من الدنيا حجرها وذهبها" 
 النيب صلى هللا عليه وسلم.

أن االستثناء يف اإلميان على جهة الشك يف التوحيد ال جيوز، ألن  خالف بني السلفوال 
 .3أقل ما يقبل من اإلميان ما ال خيالطه الشك

                                         
 88اإلميان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلماعة ص/ (1)
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__________ 

عن نعيم بن أيب هند عنه وهو منقطع، فإن نعيما مل  4/974أخرجه الاللكائي يف السنة  1
، كما أخرجه ابن بطة يف اإلابنة 10/468رضي هللا عنه. انظر: التهذيب  -يدرك عمر 

من طريق قتادة عن عمر، إال أنه منقطع أيضا ألن قتادة مل يسمع من  2/869الكبري 
، كما ذكر ذلك ابن حجر يف التهذيب -رضي هللا عنه  -صحايب غري انس بن مالك 

8/355. 
 .768ص  -تقدم خترجيه  2
  اإلميان فيه ثالثة أقوال:االستثناء يف 3

 القول األول: جواز االستثناء يف اإلميان، وهو قول كثري من السلف وسيفصل املصنف قوهلم.

القول الثاين: وجوب االستثناء يف اإلميان، وتعليل من قال هبذا هو أن اإلميان املعترب عندهم 
وجوب ا، فعلى هذا قالوا بما ميوت عليه صاحبه، واإلنسان ال يعلم هل ميوت مؤمنا أم كافر 

االستثناء بلنسبة للمستقبل، فاستثناؤهم على الشك يف الثبات على اإلميان إىل املوت، 
وطمعا يف أن يوفقوا للثبات عليه إىل املمات. وسيأيت بيان القائلني به عند كالم املصنف 

 على املعىن الرابع من معاين االستثناء.

ره، ويقول: " من استثىن فقد شك والشك كفر" وهؤالء القول الثالث: قول من حيرمه وينك
يزعمون أن اإلميان شيء واحد يعلم اإلنسان من نفسه اإلتيان به وهو التصديق عندهم،  

 كما يعلم أنه متكلم ابلشهادتني أو أنه قرأ الفاحتة.

 وقال هبذا اجلمهية وطوائف من املرجئة، ونسب البغدادي يف أصول الدين إنكار االستثناء
إىل أيب عبد هللا بن جماهد وأيب بكر الباقالين وأيب إسحاق اإلسفرائيين، ونسب مال القاري 

 يف شرح الفقه األكرب حترميه بل تكفري قائله إىل صاحب التمهيد والكفاية من احلنفية.

وهؤالء هم الذين عناهم السلف يف بيان مأخذ االستثناء، وأنه ليس على الشك. انظر: 
، الفضل يف امللل والنحل 253، أصول الدين للبغدادي ص 1/127لحيلمي شعب اإلميان ل

، 117، شرح الفقه األكرب ص 190، املعتمد يف أصول الدين ص 4/228البن حزم 
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 (1).". 453 - 429 - 256 - 7/253الفتاوى لشيخ اإلسالم 
 

-"اختالف التنوع ال اختالف التضاد كما بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية -6 .90
 .-ه هللارمح

يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف  اخلالف بني السلف»قال: 
.  «التفسري، وغالب مايصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع، ال اختالف تضاد

(1) 
 أن اختالف التنوع يرجع إىل أمرين: -رمحه هللا-مث ذكر 

األول: أن يعرب كل واحد من السلف بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على املعىن يف املسمى 
غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى مثال ذلك تفسريهم للصراط املستقيم فيقول بعضهم: 
أبنه هو القرآن أو اتباع القرآن، ويقول آخر: هو اإلسالم، أو دين اإلسالم، ويقول آخر: 

ماعة، ويقول آخر: طريق العبودية، أو طريق اخلوف والرجاء واحلب، أو امتثال هو السنة واجل
املأمور واجتناب احملظور، أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة هللا أو حنو هذه األمساء 

 والعبارات.

الثاين: أن يذكر كل واحد من السلف االسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه 
تمع على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه، مثل سائل املس

أعجمي سأل عن مسمى لفظ )اخلبز( فأري رغيفا وقيل له: هذا فاإلشارة إىل نوع هذا، ال 
 (2إىل هذا الرغيف وحده. )

 وعامة االختالف الثابت عن»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 (3« . )لتابعني هو من هذا البابمفسري السلف من الصحابة وا
 وهو الغالب على ما-ومن هنا يظهر أن هذا النوع من االختالف 

_________ 

 .10( مقدمة يف أصول التفسري ص1)
، ... وجمموع 12-10( انظر: مقدمة يف أصول التفسري لشيخ االسالم ابن تيمية ص2)

                                         
 3/780االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار  (1)
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 .382-13/381الفتاوى 
 (1).". 13/381( جمموع الفتاوى 3)
 

إمكانه يف املستقبل دون املاضي، وهو قول كثري من أهل الكالم من  - 2"-7 .91
 اجلهمية، واملعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية واألشعرية والشيعة وغري هم.

 .1إمكانه يف املاضي واملستقبل، وهو قول أئمة أهل احلديث، وأئمة الفالسفة وغريهم - 3
اشتقت  دوث صفات األفعال، أبن األفعال اليتوقد سبق أن ذكرت تعليل البيهقي لقوله حب

منها حدثت بعد أن مل تكن وهذا تصريح مبنع التسلسل يف جانب املاضي الذي هو حمل 
 واملتكلمني. اخلالف بني السلف

وقد استدل املانعون له يف جانب املاضي أبدلة أشهرها ما يسمى برهان التطبيق ويتلخص 
دث من زمن اهلجرة مثال إىل ما ال يتناهى، واحلوادث من هذا الدليل يف أهنم يقدرون احلوا

زمن الطوفان إىل ما ال يتناهى أيضا، مث يوازنون بني اجلملتني فيقولون: إن تساوات لزم مساواة 
 .2الزائد للناقص، وهذا ممتنع، وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما ال يتناهى تفاضل وهو حمال

وجهة نظر جميزي التسلسل يف املاضي ألهنم يقولون:  إال أن هذا االستدالل غري صاحل من
"ال نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل يف ذلك ممتنع، بل حنن نعلم أن من الطوفان إىل ما 
ال هناية له يف املستقبل أعظم من اهلجرة إىل ما ال هناية له يف املستقبل، وكذلك من اهلجرة 

 إىل ما ال بداية

__________ 

 .1/122اء الثالثة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبويةذكر هذه اآلر  1
، واألربعني يف أصول الدين للرازي ط/ 60انظر: شرح العقائد النسفية للتفازاين ص:  2

 (2)؟.". 1353األوىل بدائرة املعارف العثمانية   حيدر أابد الدكن 
 

                                         
 179االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال ص/ (1)
 232يات ص/البيهقي وموقفه من اإلهل (2)
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ري  ب ويف القرآن منه كث"ابألمر ها هنا املأمور وهو عرف مستعمل يف لغة العر -8 .92
كقوله تعاىل }أتى أمر هللا{ أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله 
تعاىل }فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون هللا من شيء ملا جاء أمر ربك{ أي 

{ رمأموره الذي أمر به من إهالكهم وكذلك قوله تعاىل }وما أمر الساعة إال كلمح البص
وكذلك اخللق يستعمل مبعىن املخلوق كقوله تعاىل للجنة أنت رمحيت فليس يف قوله تعاىل 
}قل الروح من أمر ريب{ ما يدل على أهنا قدمية غري خملوقة بوجه ما وقد قال بعض السلف 

 يف تفسريها جرى أبمر هللا يف أجساد اخللق وبقدرته استقر

اخللف و  خالف بني السلفة روح اإلنسان ويف ذلك وهذا بناء على أن املراد ابلروح يف اآلي
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح املسئول عنها يف اآلية ليست أرواح بىن آدم بل هو 
الروح الذي أخرب هللا عنه يف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة وهو ملك عظيم وقد 

ان عن عبد هللا قال بينا أ ثبت يف الصحيح من حديث األعمش عن إبراهيم عن علقمة
أمشى مع رسول هللا يف حرة املدينة وهو متكىء على عسيب فمرران على نفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم ال تسألوه عسى أن خيرب فيه بشيء 
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال اي أاب القاسم ما الروح فسكت عنه رسول هللا 
فعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما جتلى عنه قال }ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

 ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال{

ومعلوم أهنم إمنا سألوه عن أمر ال يعرف إال ابلوحي وذلك هو الروح الذي عند هللا ال يعلمها 
 الناس

غريهم ائف من الناس من أهل امللل و وأما أرواح بىن آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طو 
 فلم يكن اجلواب عنها من أعالم النبوة

فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا احلسني بن حممد بن إبراهيم أنبأان إبراهيم بن احلكم عن 
أبيه عن السدى عن أىب مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أىب معيط وعبد هللا 

جل إىل يهود املدينة يسألوهنم عن النيب فقالوا هلم انه قد خرج فينا ر  ابن أىب أمية بن املغرية
يزعم أنه نيب وليس على ديننا وال على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 
ومن ال خري فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نيب خيرج وهو على ما 
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الرجل فائتوه فاسألوه عن ثالث خصال أنمركم هبن فإن أخربكم هبن تصفون من أمر هذا 
فهو نيب صادق وإن مل خيربكم هبن فهو كذاب سلوه عن الروح اليت نفخ هللا تعاىل يف آدم 

 (1)فإن قال لكم هي من هللا فقولوا كيف يعذب هللا يف النار شيئا هو". 
 

ين ح أحد من أهل السنن الذ"للكالم عليها، ويكفينا عن بيان حاهلا عدم تصري-9 .93
أخرجوا الصحيح واحلسن والضعيف؛ فدل ذلك على أن هذه األحاديث مل يكن هلا أصل 
عندهم؛ وإال لو كان هلا أصل ما وسعهم تركها وهي مستقلة إبثبات حكم شرعي، وهل 
يقول عاقل: إن البخاري ومسلما ومالكا والنسائي وأاب داود والرتمذي وابن ماجه وابن 

ود وابن خزمية وغريهم ممن صنفوا يف مجع األحاديث قد أخلوا كتبهم من هذه املسألة؟! اجلار 
م   كما بيناه سابقا  ؛ فلما مل يعرج أحد منه خالف بني السلفسيما وهم يعلمون أهنا ذات 

عليها علمنا أهنا ال تصلح لالستدالل، وذكر مثل الدارقطين والبيهقي هلا ال يفيدها قوة؛ ألن 
 (2)ين". الدارقط
 

"وفهمه وحسن تدبره كان جماال للتنافس فيما بينهم، وحكي عن السلمي قوله:  -10 .94
كنا نقرأ العشر اآلايت من القرآن وال نتجاوزها حىت نعلم ما فيها من علم وعمل. وكان بني 
أصحاب الرسول من هو حرب األمة وترمجان القرآن، وكان أقرأهم زيد، وأعلمهم ابلفرائض. 

 اختلفوا يف شيء ردوه إىل فالن.وإذا 

ظا وفهما ابلقرآن حف -ومن بعدهم جيل التابعني-كل هذا دليل على عناية جيل الصحابة 
وتدبرا، فكلهم مل يقصروا يف فهم ما حفظ من القرآن ومل ميتنع عن إعمال عقله يف فهم 

-لرسول ابة عن االقرآن، بدليل أننا مل نقرأ آية من كتاب هللا إال وجدان عنها نقوال للصح
 صلى هللا عليه وسلم.

مل نقرأ عن الصحابة والتابعني الذين نقلوا إلينا أقوال الرسول وأفعاله أهنم توقفوا أمام آية  -2
أو حديث، وقالوا: إن العقل يعارضها أو يرفضها، أو ينبغي أتويلها بصرفها عن ظاهرها، 
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قضااي من عند ربنا{ خاصة فيما يتصل ب وإمنا عملوا ابحملكم وآمنوا ابملتشابه، وقالوا: }كل
ف بني اخلالالغيب من هذه اآلايت، ويف مقدمتها آايت الصفات اإلهلية اليت هي حمك 

وخمالفيهم، وكذلك آايت البعث واحلساب. كذلك مل يتساءلوا عن كيفية أي صفة  السلف
ل كما مسعوها عن لقبو من الصفات املذكورة يف اآلية املعينة أو احلديث املعني، وإمنا تلقوها اب

 (1)صلى هللا عليه وسلم.". -الرسول 
 

"واليت كان عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكفى هبذا اعرتافا ابالحنراف -11 .95
 ".1عن العقيدة الصحيحة"

__________ 

: إن كثريا من أتباع 159 4/156" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى 1"
ن األشعري يصرحون مبخالفة السلف يف مثل مسألة اإلميان، ومسألة أتويل اآلايت أيب احلس

واألحاديث يقولون: "مذهب السلف: أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص. وأما املتكلمون 
من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت"، وكذلك يقولون: "مذهب السلف: أن هذه اآلايت 

أول، واملتكلمون يريدون أتويلها إما وجواب وإما جوازا"، واألحاديث الواردة يف الصفات ال تت
وبني أصحاهبم املتكلمني. هذا منطوق ألسنتهم ومسطور   اخلالف بني السلفويذكرون 

 كتبهم.

أفال عاقل يعترب؟ ومغرور يزدجر؟ : أن السلف ثبت عنهم ذلك حىت بتصريح املخالف، مث 
ه، سلف كانوا ضالني عن التوحيد والتنزيحيدث مقالة خترج عنهم، أليس هذا صرحيا: أن ال

وعلمه املتأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين املتني. وأيضا فقد ينصر 
املتكلمون أقوال السلف اترة وأقوال املتكلمني اترة، كما يفعله غري واحد مثل أيب املعايل 

و الذي ينصرونه اترة أنه هاجلويين، وأيب حامد الغزايل، والرازي وغريهم. والزم املذهب 
املعتمد. فال يثبتون على دين واحد، وتغلب عليهم الشكوك. وهذا عادة هللا فيمن أعرض 

 عن الكتاب والسنة.

واترة جيعلون إخواهنم املتأخرين أحذق وأعلم من السلف، ويقولون: "طريقة السلف أسلم، 
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قيق والعرفان، لعلم والبيان والتحوطريقة هؤالء أعلم وأحكم"، فيصفون إخواهنم ابلفضيلة يف ا
والسلف ابلنقص يف ذلك والتقصري فيه، أو اخلطأ واجلهل. وغايتهم عندهم: أن يقيموا 
أعذارهم يف التقصري والتفريط. وال ريب أن هذا شعبة من الرفض، فإنه وإن مل يكن تكفريا 

وله من يقوله ما يقك  -وال تفسيقا هلم  -للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة واخلوارج 
 (1)من املعتزلة والزيدية وغريهم =". 

 

"نقل أبو غدة كالم شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منه، نقله حبرفة، يف -12 .96
"، مث أشار إليه يف مكان آخر منه ممجدا به 69-67التعليق على "الرفع والتكميل" "ص

 ":218ومكربا له بقوله "ص

ا فإنك ال تظفر مبثله يف كتاب"، مث أعاد اإلشارة إليه "وانظر لزاما ما سبق نقله تعليق
أن هذا التعريف لإلميان الذي زعم -" مع ابلغ إعجاب به، وظين به أنه جيهل 223"ص

 مع ما فيه من املخالفة ملا عليه السلف كما عرفت، خمالف ملا عليه -شيخه أنه احلق الصراح
س معه إىل: أن اإلميان هو التصديق فقط لياحملققون من علماء احلنفية أنفسهم الذين ذهبوا 

"، والكوثري يف كلمته املشار 129/ 5اإلقرار! كما يف "البحر الرائق" البن جنيم احلنفي "
فظي، يشري واحلنفية يف اإلميان ل اخلالف بني السلفإليها حياول فيها أن يصور للقارئ أن 

ص، وهذا يقولون: أبنه يزيد وينق بذلك إىل أن األعمال ليست ركنا أصليا، مث يتناسى أهنم
ما ال يقول به احلنفية إطالقا، بل إهنم قالوا يف صدد بيان األلفاظ املكفرة عندهم: "وبقوله: 

اإلميان يزيد وينقص" كما يف "البحر الرائق"، "ابب أحكام املرتدين"! فالسلف على هذا  
-362/ 2يل" ""، و"التنك360-338كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوية "ص

 " الذي كشف عن مراوغة الكوثري يف هذه املسألة.373

وليعلم القارئ الكرمي أن أقل ما يقال يف اخلالف املذكور يف املسألة أن احلنفية يتجاهلون أن 
ولو كان فاسقا فاجرا: أان مؤمن حقا، ينايف مهما تكلفوا يف التأويل التأدب -قول أحدهم 

للفظية على األقل الذي يقول: }إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا مع القرآن ولو من الناحية ا
وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آايته زادهتم إمياان وعلى رهبم يتوكلون، الذين يقيمون الصالة 
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 ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم املؤمنون حقا{ .

ملؤمن حقا عند صبة، من هو افليتأمل املؤمن الذي عافاه هللا تعاىل مما ابتلى به هؤالء املتع
 هللا تعاىل، ومن هو املؤمن حقا عند هؤالء؟!

 املسألة السادسة:

 (1)" إىل جواز". 351ذهب "اإلمام" شارح الطحاوية "ص
 

اعتقادهم أن الكفر هو التكذيب اجملرد، إذ هو ضد اإلميان الذي هو  -1"-13 .97
ب، كفر يف الشرع منه كفر تكذيمع إن ال -كما رأيت من كالمهم   -عندهم التصديق اجملرد 

وكفر استهزاء، وكفر إابء وامتناع وإعراض، وكفر شك، ويتفرع عن هذا كالمهم يف " 
 كما سنبني إن شاء هللا.  -االستحالل " 

عدم فهمهم لعالقة الظاهر ابلباطن وارتباطه به، ومن هنا كانت ضرورة بيان حقيقة  -2
 ن هللا.كما سنبني تفصيال إبذ  -اإلميان املركبة 

حلال أن وا -على مفهومهم للكفر  -أهنم جعلوا كفر القلب شرطا يف كفر اجلوارح  -3
الكفر يكون ابللسان وابجلوارح وابلقلب، أي يدخل يف األعمال كما يدخل يف االعتقادات، 

 وذلك كالسجود للصنم وإهانة املصحف عمدا وحنوها.

ا أو إطالقه على غري ما وضع له شرعخطؤهم يف فهم معىن اجلحود الوارد يف الشرع،  -4
 واستعمله فيه السلف، أو حصره يف معين واحد من معانيه.

فاجلحود يف اللغة وعرف السلف يطلق على االمتناع عن أداء احلق الواجب، وأوضح مثال: 
تسمية املرتدين جاحدين للزكاة، ومعلوم اهنم مل ينكروا أن هللا فرض الزكاة، ويقولون إهنا 

الدين، ولو قالوا ذلك لسموا جاحدين للدين والقرآن، وملا اختلف الصحابة يف  ليست من
شأهنم قط، وملا احتيج يف االستدالل على كفرهم إىل قياس وال غريه، إمنا جحدوا االلتزام 

ة لعمر وهلذا عرضت الشبه -مع اإلقرار أبهنا من الدين  -هبا، أي أصروا على أال يدفعوهنا 
 حىت استدل الصديق مبا هو جممع عليه بينهم من تكفري اترك الصالة )الوغريه يف قتاهلم، 

 جاحد وجوب الصالة( .
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فمناط االختالف يف أمرهم أوال، مث مناط االتفاق على قتاهلم وتسميتهم مرتدين أخريا كان 
املنع واإلابء، وقد بلغ األمر ابلصحابة من زوال الشبهة إىل إن قالوا:"لو أطاعنا أبو بكر  

واملرجئة القدماء إمنا كان يف ترك الطاعات  اخلالف بني السلف( ، كما أن أصل 1ان" )كفر 
ال يف إنكار وجوهبا، ولكن مع تطور الظاهرة وتداخل الشبهة ودخول شبهة اإلرجاء على 
بعض األئمة من الفقهاء أو أتباعهم حصل ما حصل مما سيأيت بيانه وتفصيل األجوبة عليه 

 إبذن هللا.

 كما سيأيت بيانه.  -لرتك " غريه من األلفاظ ومثل " ا

 

 شبهات نقلية أفردان هلا مبحثا خاصا كما سرتى. - 5

__________ 

 (1)( .". 12/265( املصنف البن أىب شيبة )1)
 

 . وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال ميكن.1"وقال: }أفال يتدبرون القرآن{ -14 .98

ه، يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونوأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب 
 فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم، وبه جناهتم وسعادهتم، وقيام دينهم ودنياهم؟

وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا، وهو إن كان بني التابعني أكثر 
يع التفسري عن تابعني من تلقى مجمنه بني الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم. ومن ال

يف  لسلفواخلالف بني االصحابة، ورمبا تكلموا يف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل. 
التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف 

 تضاد، وذلك صنفان:

املسمى  ه، تدل على معىن يفأحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحب
غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، كتفسريهم )الصراط املستقيم( بعض ابلقرآن؛ أي: اتباعه، 
وبعض ابإلسالم، فالقوالن متفقان، ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه 

ول ذلك قعلى وصف غري الوصف اآلخر، كما أن لفظ )صراط( يشعر بوصف اثلث. وك
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من قال هو السنة واجلماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة 
هللا ورسوله، وأمثال ذلك، فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم 

 بصفة من صفاهتا.

تمع سالثاين: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه امل
على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه. مثاله: ما نقل يف 

اآلية. فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول  2قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا{ 
 املضيع للواجبات، واملنتهك للمحرمات،

__________ 

 .82سورة النساء:  1
 (1).". 32سورة فاطر:  2
 

 "ذلك غري ممكن إال حيث يكثر اجلهل ويقل العلم.-15 .99

يوضح ذلك: أن كثريا من أتباع أيب احلسن األشعري يصرحون مبخالفة السلف، يف مثل 
مسألة اإلميان، ومسألة أتويل اآلايت واألحاديث، يقولون: مذهب السلف، أن اإلميان قول 

، وكذلك يقولون: 1كيت وكيت  وعمل ويزيد وينقص، وأما املتكلمون من أصحابنا فمذهبهم
مذهب السلف أن هذه اآلايت واألحاديث الواردة يف الصفات ال تتأول، واملتكلمون يريدون 

، هذا وبني أصحاهبم املتكلمني اغلخالف بني السلفأتويلها إما وجواب أو جوازا ويذكرون 
 .2منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم"

صريح أبن مذهبهم خالف مذهب السلف، مع فلما كان هذا حال هذا الفرق والطوائف؛ ت
ادعاء اتباع الكتاب والسنة واالستدالل هبما والتسمي أبهل احلق، وأهل السنة واجلماعة من 
قبل بعضهم أظهر أهل السنة مذهب السلف وأبرزوه وذكروا أقوال أئمة السلف من الصحابة 

الف ا بال منازع ليبينوا من خومن بعدهم من أهل العلم واإلتباع الذين هم أئمة السنة وأهله
قوهلم؛ فليس هو على السنة احملضة وإن أصاب بعضها يف بعض أقواله وليتميز احملق يف 
ادعائه من املبطل، فإن اتباع الكتاب والسنة كل يديعيه، وامليزان هو اتباع وارتضاء طريقتهم، 
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، 3نهرضي هللا عوانتهاج منهجهم؛ فإهنم كانوا على هدي مستقيم، كما قال ابن مسعود 
وبذلك يظهر احملق من املبطل ومييز بني أهل السنة وأهل البدعة الذين شعارهم جمانبة السلف 

 وخمالفتهم.

__________ 

قارن بقول الرازي وهو من أئمة األشاعرة: "اإلميان عندان ال يزيد وال ينقص، وعند املعتزلة:  1
عند السلف، ملا كان امسا لإلقرار واالعتقاد ملا كان امسا ألداء العبادات كان قابال هلما، و 

 .239والعمل فكذلك". حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين ص 
 .157 -153/ 4انظر: الفتاوى  2
 (1).". 103انظر قوله يف هذا املعىن: ص  3
 

 "حكم التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم-16 .100

هل ال ينكر و  خالف بني السلف؟السؤال: هل التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم فيه 
على من توسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم؟ اجلواب: التوسل يف الواقع لفظ جممل قد 
يقصد به ابطل وقد يقصد به حق، فإذا أريد ابلتوسل ابلرسول التوسل بذاته، فيقول اإلنسان: 

يك برسولك، اللهم إين أتوسل إليك بنبيك نيب الرمحة، وأسألك جباهه أو اللهم إين أتوسل إل
 ما أشبه ذلك؛ فهذا بدعة من البدع، ما أحد فعله من الصحابة وال من التابعني.

أما إذا أريد ابلتوسل التوسل ابتباعه، واإلميان به، وحمبته صلوات هللا وسالمه عليه، وحمبة 
ما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غري ممكن، شرعه، ومناصرته؛ فهذا مشروع، وأ

 وهو التوسل بدعائه، فيسألون منه أن يدعو هلم، فهذا انقطع مبوته صلوات هللا وسالمه عليه.

وهلذا ما أحد من الصحابة ذهب إىل القرب يطلب منه أن يدعو له، أو ذهب يتوسل إليه، 
م إان  نه وخرجوا يستسقون قال: اللهوملا حصل القحط يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا ع

اي عباس -كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، مث قال: قم 
 فادع. -

 فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو واملسلمون يؤمنون على دعائه.
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ول صلى رسفهذا معناه توسل ابلدعاء، ولو كان توسال ابلذات فال ميكن أن يعدلوا عن ال
هللا عليه وسلم إىل العباس؛ ألن التوسل ابلذوات ممكن يف احلياة وبعد املوت، فعدوهلم إىل 

 (1)العباس دليل على أن املقصود ابلتوسل هو التوسل ابلدعاء.". 
 

 "خالف أهل السنة يف املفاضلة بني عثمان وعلي-17 .101

ليه وسلم( النيب صلى هللا ع مث بعد أن ذكر الفضل قال: )وهو أحق خلق هللا ابخلالفة بعد
والعلماء رمحهم هللا يذكرون مسألة املفاضلة ببني الصحابة، مث يذكرون اخلالفة؛ وذلك لكون 
هاتني املسألتني من املسائل اليت جيب اعتقادها يف الصحابة، فبدأ املؤلف رمحه هللا بذكر 

هل العلم ال خالف بني أالفضل، وبني عقيدة أهل السنة واجلماعة يف املفاضلة، واعلم أنه 
يف تقدمي أيب بكر مث عمر على سائر صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما عثمان 
وعلي فبعد أن أمجعت األمة على أن الذي يلي األولني هو عثمان وعلي اختلفوا يف أيهما 

 أفضل، فمنهم من قال: األفضل عثمان مث علي، أي: فيكون الرتتيب أبو بكر مث عمر مث
عثمان مث علي، وهذا الذي عليه مجهور أهل السنة واجلماعة، واستقر عليه قوهلم، وأن ترتيبهم 

 يف الفضل واملنزلة كرتتيبهم يف اخلالفة.

القول الثاين: أن عليا مقدم على عثمان، وهذا قال به مجاعة من السلف من أشهرهم سفيان 
قدم عثمان انقشه من أهل العلم، وبني له ت الثوري رمحه هللا، وقيل: إنه رجع عنه ملا انقشه من

 على علي.

 القول الثالث: التوقف، أي: ال يقول إن عثمان أفضل وال علي أفضل.

والصحيح من هذه األقوال هو القول األول الذي ال ريب يف صحته واستقرار قول أهل 
خالف؛ ألنه السنة عليه، وهذه املسألة هل يضلل فيها املخالف؟! اجلواب ال يضلل فيها امل

الفة، ، لكن املسألة اليت يضلل فيها املخالف هي مسألة اخلاخلالف بني السلفقد وقع فيها 
فإن ترتيب يف اخلالفة ال إشكال فيه، وقد اتفق عليه أهل السنة، فمن قال إن عليا أحق ممن 

ان يف متقدمه ابخلالفة فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار؛ ألن املهاجرين أمجعوا على تقدم عث
اخلالفة على علي رضي هللا عنه، وقد قال عبد الرمحن بن عوف وهو الذي أوكل إليه عمر 
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 رضي هللا عنه النظر فيمن خيلفه بني من بقي من أهل الشورى يقول بعد حبث ونظر واستشارة

 مل أر الناس يعدلون ب  عثمان أحدا. Qو

قع فة عثمان خالفة إمجاعية مل يفأمجع املهاجرون واألنصار على خالفة عثمان، بل إن خال
فيها خالف ابلكلية، حىت علي رضي هللا عنه ابيعه ووافق، فلم جيتمع الناس يف خالفة أحد  

كما اجتمعوا يف خالفة عثمان رضي هللا عنه، فالذي يطعن يف خالفة عثمان أو يقول إن 
ور اإلمجاع محه هللا، لظهعليا أوىل ابخلالفة منه فإنه أضل من محار أهله كما قال اإلمام أمحد ر 

 (1)على خالفة عثمان رضي هللا عنه.". 
 

 "أهل السنة ال يكفرون ابلذنوب-18 .102

مث قال رمحه هللا: ]وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وال خنرجه عن اإلسالم بعمل، 
ونرى احلج واجلهاد ماضيني مع طاعة كل إمام، برا كان أو فاجرا، وصالة اجلمعة خلفهم 

ة، قال أنس: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ثالث من أصل اإلميان: الكف عمن جائز 
قال: ال إله إال هللا، وال نكفره بذنب، وال خنرجه من اإلسالم بعمل( [ يقول رمحه هللا: )وال 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب( أي: ال حنكم ابلكفر على أحد من أهل القبلة الذين 

 الصالة واستقبال البيت )بذنب( أي: بسبب ذنب. ثبت إسالمهم إبقامة

الذنب يشمل الصغري والكبري، الدقيق واجلليل من الذنوب، ما عدا ما حيصل به الكفر 
والردة، فمن كفر ابهلل عز وجل كفرانه، ومن سب النيب صلى هللا عليه وسلم أو كذبه كفرانه، 

اليت مل  ذنب( يعين من كبائر الذنوبومن امتهن القرآن ودنسه كفرانه، فقوله رمحه هللا: )ب
أيت النص أبهنا كفر، كشارب اخلمر والزاين والسارق وغري ذلك من الكبائر والذنوب، فإننا 
ال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؛ ألن األصل أن من كان إسالمه اثبتا بيقني فإنه ال 

باه، سيما عند االشتينقل عنه إال بيقني، وهذه قاعدة مهمة يستفيدها طالب العلم ال 
واألصل بقاء ما كان على ما كان، وأن من حكم إبسالمه فهو ابق على هذا الوصف ال 
يرتفع عنه إال بدليل، فإذا اشتبه اإلنسان هل هذا حيصل به الكفر أو ال حيصل به الكفر؟ 

 فاألصل أنه ال حيصل به الكفر، وأنه ابق على اإلسالم.
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بذنب( ينبغي أن تقيد هذه اجلملة مبا عدا ما وقع اخلالف )فال نكفر أحدا من أهل القبلة 
فيه بني أهل العلم من املسائل هل يكفر هبا صاحبها أو ال، فهناك من املسائل ما وقع فيها 

 اخلالف بني العلماء وهي من مجلة الذنوب.

 فمثال: ترك الصالة، هذا من الذنوب اليت اختلف فيها العلماء رمحهم هللا من حيث الكفر
إىل قولني: فمنهم من يرى التكفري برتك الصالة ولو كانت صالة واحدة إذا تركها عمدا دون 
عذر حىت خرج وقتها، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة 
فمن تركها فقد كفر( واحلديث اآلخر: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )بني الرجل والشرك 

ترك الصالة( ، فهذا خارج عن قول املؤلف رمحه هللا: )وال نكفر أحدا من أهل  أو الكفر
 القبلة بذنب( .

فما وقع فيه اخلالف بني أهل العلم من الذنوب هل يكفر هبا صاحبها أو ال فإهنا ال تدخل 
هنا ، واملقصود ابلذنوب ما اتفق العلماء على أاخلالف بني السلفيف هذه اجلملة، لوقوع 

 الكبائر من الزان وشرب اخلمر وما أشبه ذلك.ذنب، ك

فأركان اإلسالم مما اختلف العلماء رمحهم هللا يف اتركها هل يكفر أو ال؛ أعين الصالة، 
 والزكاة، والصيام، واحلج، فاخلالف بني العلماء يف اتركها مشهور، فهذه خارجة عن حبثنا.

مه،  يكن هذا العمل ينتقض به إسالقوله رمحه هللا )وال خنرجه عن اإلسالم يف عمل( ما مل
ويرتفع به عنه وصف اإلسالم، مثاله: الذبح لغري هللا، فهذا عمل، فهل خنرجه من اإلسالم 

 بذلك؟

A   نعم، لكن املقصود ابلعمل: ما كان من كبائر الذنوب واخلطااي واآلاثم، أما الشرك فإنه
[ ، فال بد من 72اجلنة{ ]املائدة: كفر، قال تعاىل: }إنه من يشرك ابهلل فقد حرم هللا عليه

احلكم مبقتضى ما قام ابإلنسان من وصف، فإذا قام به وصف الكفر مع اعتقاده دون عذر 
 (1)مع توفر الشروط وارتفاع املوانع فإنه حيكم بكفره.". 

 

"سبق أن ذكران أن تعريف اإلميان الذي أطبق عليه السلف هو أنه قول وعمل. -19 .103
ن يف مسمى اإلميان، أي أهنما جزءان من ماهيته، مع كوهنما يلزم من فالقول والعمل ركنا
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عدم أي واحد منهما عدم اإلميان الذي مها ركنان فيه. لذلك كان التعبري بركنية العمل يف 
 ( .1اإلميان أوىل من التعبري بشرطيته )

األخضري  لمث إن العمل لفظ كلي، وهو كل لفظ أفهم االشرتاك بني أفراده مبجرد تعقله. قا
 يف السلم:

 (2... ... فمفهم اشرتاك الكلي ... ... كأسد وعكسه اجلزئي )
فتصور مفهوم العمل ال مينع من صدقه على كثريين، فالصالة عمل وشرب اخلمر عمل، 

 وهكذا.

( ابلنسبة ألفراده، وهي آحاد األعمال. فإذا انتفى جنس 3وهذا اللفظ الكلي إذن جنس )
 اإلميان، فذهب اإلميان كله، ألن الشيء ينتفي ابنتفاء ركنه. أما لو العمل انتفى أحد ركين

انتفت بعض أفراد العمل فقد ينتفي اإلميان وقد ال ينتفي حبسب التفصيل الذي سيأيت يف 
 ( .4املسألة الثانية )

__________ 

 يةاخلالف بني السلفألن الشرط خارج عن املاهية خبالف الركن. انظر: "حقيقة  -( 1)
 .27الشرعية وأدعيائها يف مسائل اإلميان" حملمد أبورحيم: 

 .14شرح القويسين على منت السلم يف املنطق:  -( 2)
اجلنس هو الكلي املقول على كثريين خمتلفني يف احلقيقة يف جواب ما هو كاحليوان،  -( 3)

 .15انظر القويسين على السلم: 
 (1)". .30-29انظر "حقيقة اخلالف" ألبورحيم:  -( 4)
 

"حاشية الطالب بن محدون بن احلاج على شرح ميارة على منت املرشد املعني -20 .104
 ه .1412 –دار الرشاد احلديثة  –

 ه .1420 – 1ط: –دار الكتب العلمية  –حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع 

دار  –الشرعية وأدعيائها يف مسائل اإلميان حملمد أبو رحيم  اخلالف بني السلفيةحقيقة 
 ه .1419 – 2ط: –اجلوهري 
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حلية اللب املصون للدمنهوري على منت اجلوهر املكنون لألخضري )مع حاشية خملوف 
 دار الفكر. –املنياوي( 

ايض ر دار الكنوز العربية ال –ت: حممد رشاد سامل  –درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 
 ه .1391 –

 ه .1407 –دار الكتاب العريب بريوت  –ديوان املتنيب )بشرح الربقوقي( 

دار  –ضا ت: علي ر  –رسالة يف الرد على القائلني بوحدة الوجود لعلي بن سلطان القاري 
 ه .1415 – 1ط: –املأمون للرتاث 

 ه .1408 –دار الفكر  –روح املعاين لأللوسي 

مكتبة  –حكم االستثناء فيه لعبد الرزاق بن عبد احملسن العباد البدر زايدة اإلميان ونقصانه و 
 ه .1416 – 1ط –دار القلم والكتاب 

 –مكتبة املعارف الرايض  –سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ انصر الدين األلباين 
 ه .1415

 ه .1410 – 1ط: –دار الفكر  –ت: سعيد حممد اللحام  –سنن أيب داود 

 –دار الفيحاء/دار السالم  –إبشراف: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ  –سنن الرتمذي 
 ه .1420 – 1ط:

 ه .1420 – 1ط: –دار ابن حزم  –سنن النسائي )اجملتىب( 

سة مؤس –ت: مجاعة إبشراف شعيب األرانؤوط  –سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب 
 ه .1419 -11ط –الرسالة 

 ت: الغامدي –ماعة للاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجل

 شرح السنة للبغوي

 –ديثة دار الكتب احل –ت: حسنني حممد خملوف  –شرح العقيدة األصبهانية البن تيمية 
 القاهرة.

ط:  – املكتب اإلسالمي –ت: األلباين  –شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي 
 ه .1408 – 9

 –ى منت السلم يف املنطق لعبد الرمحن األخضري شرح العالمة حسن درويش القويسين عل
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 (1)دار النشر غري مذكورة.". 
 

(( 0))إن أهل السماء ال يسمعون شيئا من أهل األرض، إال األذان  -36"-21 .105
0 (1) 

))إن هللا ال أيذن لشيء من أهل األرض، إال ألذان املؤذنني، والصوت احلسن ابلقرآن  -37
000 ))0 (2) 

_________ 

 ضعيف جدا. ... = -36( 1)

، وابن حبان يف ))اجملروحني(( -( 235كما يف ))املطالب العالية(( )  -=أخرجه أبو يعلى 
( ، وأبو أمية الطرسوسي يف 1630/ 4( ، وابن عدي يف ))الكامل(( )64 -63/ 2)

( ، وأبو الشيخ 392/ 1( ، وابن اجلوزى يف ))الواهيات(( )12/ 24))مسند ابن عمر(( )
من طريق عبيد هللا بن الوليد  -( 148كما يف ))احلبائك(( )  -اب األذان(( يف ))كت

الوصايف، عن حمارب بن داثر عن ابن عمر مرفوعا. قال ابن عدي: ))عبيد هللا بن الوليد 
الوصايف ال يتابع على هذا احلديث(( قلت: وهو واه ضعفه أبو زرعة والدارقطين، وتركه 

ان: ))منكر احلديث جدا(( . ولذا ابن اجلوزى: ))هذا النسائي والفالس. وقال ابن حب
 حديث ال يصح(( .

 ضعيف جدا. -37( 2)

/ 1( ، ومن طريقه ابن اجلوزي يف ))الواهيات(( )195/ 9أخرجه اخلطيب يف ))التاريخ(( )
( من طريق سالم الطويل، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار 392

 فذكره. 000مرفوعا 

لت: وسنده ضعيف جدا. فأما سالم بن سلم الطويل فضعفه علي بن املديين جدا، وتركه ق
( . وقال أمحد: 197/ 9النسائي والبخاري، بل كذبه ابن خراش كما يف ))اتريخ بغداد(( )

))منكر احلديث، ومل يرضه(( . وزيد العمي هو زيد بن احلواري ضعيف يكتب حديثه عند 
منها:  00ه هنا فيتحقق ضعفه. أما الشطر الثاين فله شواهد ملعناه املتابعات، وال متابعة ل
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( 1473عبد الباقي( ، وأبو داود ) -545/ 1فتح( ، ومسلم ) 68/ 9ما أخرجه البخاري )
( ، 450-271/ 2( ، وأمحد )339 -338/ 2( ، والدارمي )180/ 2، والنسائي )

 ( ، والبغوي يف229/ 10، 12/ 3، 54/ 2والبيهقي )

 

( ، من طرق عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مرفوعا: ))ما 485، 484/ 4شرح السنة(( ( ))
أذن هللا لشيء، ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآن، جيهر به ))هذا لفظ مسلم. 

 00واملقصود ابلتغين، هو حتسني الصوت وحتزينه، ألنه أوقع يف النفوس، وأجنع يف القلوب 
 قاله البغوي.

ه ما أخرجه الشيخان وغريمها من حديث أيب موسى األشعري قال / قال يل قلت: ويؤيد
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ))لو رأيتين وأان أمسع قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا 

فقال: لو علمت حلربته لك حتبريا. هذا لفظ مسلم، وهو عند  00من مزامري آل داود 
ن حلريته لك حتيريا(( يعين حلزنت صويت ومجلته. وقال سفيان بوقوله: )) 00البخاري خمتصر 

عيينة: ))التغين هو االستغناء، ومعناه: ليس منا من مل يستغن ابلقرآن عن غريه.(( . وهو 
تفسري غريب، وخمالف ملفهوم األحاديث الكثرية يف هذا الباب، ومل يقبله الشافعي فقال: 

و ى االستغناء، لكان ))يتغاين(( ، وحتسني الصوت ه))لو كان معىن: ))يتغىن ابلقرآن(( عل
 يتغىن.(( . ... =

، والراجح منعه ولو اختل شيء من خالف بني السلف=أما قراءة القرآن ابألحلان فيها 
كى من القراء فإىل هللا املشت -كما حكاه النووي يف ))التبيان((   -احلروف عن خمرجه فتحرم 

وانظر ))فتح  00فاهلل املستعان  00رء أهنا ليست عربية الذين ميططون احلروف حىت يظن امل
وانظر أيضا احلديث األول من هذا الكتاب.  00( للحافظ السخاوي 281/ 1املغيث(( )

 (1)وهللا املستعان.". 
 

"استقرار املذاهب وصادف اجتهاده حمله إىل آخره ال يلزم منه تقليد أيب حنيفة -22 .106
وحده وال يلزم منه أنه ال جيوز اإلجتهاد يف مسألة ال يعرف عن السلف فيها قول وال أن 
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أحدا إذا ظهر له رجحان قول أحد أنه ال أيخذ به إال ما وافق قول أيب حنيفة رمحه هللا 
 املكابر واملنازع يف هذا هو

وما نسبه إىل أيب بكر الرازي من أن اجتهاد من بعد أيب حنيفة رمحه هللا غري معتد به قول 
ساقط ألنه جمرد دعوى قد ادعى نظريها غريه من املتعصبني واختلفوا مىت انسد ابب االجتهاد 

قال  نعلى أقوال ما أنزل هللا هبا من سلطان فمنهم من قال بعد املائتني من اهلجرة ومنهم م
بعد الشافعي رمحه هللا ومنهم من قال بعد األوزاعي وسفيان وعند هؤالء أن األرض قد خلت 
من قائم هلل حبجة ومل يبق فيها من يتكلم بعلم أو ينظر يف كتاب هللا أو سنة رسوله ألخذ 
األحكام منهما وال حيكم وال يفيت مبا فيهما حىت يعرضه على قول مقلده ومتبوعه فإن وافقه 

كم به وأفىت به وإال رده ومل يقبله وهذه أقوال كما ترى يف غاية الفساد والقول على هللا ح
بغري علم وأيضا فإن احلوادث متعاقبة الوقوع فإذا وقعت حادثة غري منصوصة فال بد فيها 

يظهر فال بد فيها من االجتهاد ل خالف بني السلفمن اإلجتهاد أو حادثة يف احلكم فيها 
فيها أقرب إىل موافقة الدليل من الكتاب والسنة وإن كانت تلك املسألة إمجاعية أي األقوال 

فال يسوغ فيها اإلجتهاد سواء ذلك كله زمان أيب حنيفة وبعده وما يقول غري هذا إال 
 صاحب هوى وعصبية نسأل هللا السالمة والعافية

 (1)وقوله م: وتقليد األفضل أفضل إىل آخره". 
 

 نسائي."رواه أمحد وال-23 .107

حتديد حلدود هذا النظر وكيفيته فما جيوز للمرأة   -على ما أعلم-وليس عندان يف السنة 
ظر والفقهاء( فهل الن خالف بني السلفكشفه أمام األجانب هو الوجه والكفان )على 

إىل هذا فقط أم إىل هذا وغريه؟ تشدد بعض الفقهاء، فقال أبن النظر للخطبة ال جيوز إال 
 فقط. ووسع آخرون إىل ما يبيحه العرف اإلسالمي، وال شك أن هذا إفراط للوجه والكفني

 وذاك تفريط، والوسط هو العدل. من ذلك لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:

]إذا خطب أحدكم املرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل[ . رواه 
حلاكم وصححه وقال احلافظ رجاله ثقات، أمحد وأبو داود وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وا
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قال الشوكاين.. ويف إسناده حممد بن إسحاق، وأعلنه ابن القطان بواقد بن عمرو.. فإن 
صح احلديث فهو حجة ألكثر من الوجه والكفني، وقد جاء عن بعض السلف أهنم نظروا 

 عند اخلطبة ألكثر من ذلك.

 اخللوة ليست من املباحات: -2

 

 (1)لوة ابألجنبية جائزة، ولو رغب يف". هذا وليست اخل
 

"ومل أيمر هللا تعاىل إبجياب الوضوء من القيء وال ثبت به سنة عن رسوله وال -24 .108
 اتفق اجلميع عليه

مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد ومحله مث دخل املسجد  - 48
 فصلى ومل يتوضأ

أنه قال ))من  -عليه السالم  -را ملا روي عن النيب وإمنا أدخل مالك هذا احلديث إنكا
 غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ((

عليه  -وهو حديث يرويه بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوءمة عن أيب هريرة عن النيب 
 وقد جاء من غري هذا الوجه أيضا وإعالما أن العمل عندهم خبالفه -السالم 

على من محل ميتا واختلف قوله يف الغسل من غسل امليت  ومل خيتلف قوله أنه ال وضوء
 وسيأيت ذكر ذلك يف اجلنائز إن شاء هللا

ء أن من محل ميتا فليكن على وضو  -وهللا أعلم  -ومعىن احلديث املذكور عن أيب هريرة 
لئال تفوته الصالة عليه وقد محله وشيعه ال أن محله حدث يوجب الوضوء فهذا أتويله وهللا 

 أعلم

 ابب ترك الوضوء مما مست النار( - 5)

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا  - 49
 صلى هللا عليه وسلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ

 ها فيهابملدينة وغري  اخلالف بني السلفأشبع مالك هذا الباب يف موطئه وقواه لقوة 
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عليه السالم  -ث بن عباس وحديث سويد بن النعمان أن النيب فذكر حديثني مسندين حدي
 أكل السويق ومل يزد على أن متضمض وصلى -

 (1)وذكر عن أيب بكر وعمر وعلي وعثمان وبن عباس وعامر بن ربيعة". 
 

"قال مالك األمر عندان أنه إذا نفى رجل رجال من أبيه فإن عليه احلد وإن  -25 .109
 ن عليه احلدكانت أم الذي نفي مملوكة فإ

واخللف من العلماء فيمن نفى رجال عن أبيه وكانت  خالف بني السلفقال أبو عمر ال 
أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه احلد مثانني جلدة إن كان حرا واختلفوا إذا كانت أمة أو 

 ذمية

ذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثين شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه 
قال عبد هللا ال حد إال على رجلني رجل قذف حمصنة أو نفى رجال عن أبيه وإن كانت  قال

 أمه أمة

قال وحدثين عبد األعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه احلد 
 وإن كانت أمه مملوكة

قول ي قال وحدثين بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن محاد عن إبراهيم يف الرجل
 للرجل لست ألبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال ال جيلد

قال وحدثين وكيع عن سفيان عن شيخ من األزد أن بن هبرية سأل عن الرجل ينفي الرجل 
 عن أبيه وأمه أمة احلسن والشعيب فقاال يضرب احلد

رجال  ىقال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأيب حنيفة أن ال حد على من نف
 عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية ألنه قاذف المه ولو صرح بقذفها مل مين عليه حد

 وذكر املزين عن الشافعي قال وان قال اي بن الزانيني وكان أبواه حرين مسلمني فعليه حدان

 قال وال حد إال على من قذف حرا ابلغا مسلما أو حرة ابلغة مسلمة

مسلمة أو كافرة أنه ال حد عليه للقذف وإن كان منهم من يرى ومل خيتلفوا إن قذف مملوكة 
 التعزير لألذى ومنهم من يرى يف ذلك األدب
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 ابب ما ال حد فيه( - 6)

 (1)قال مالك إن أحسن ما مسع يف األمة يقع هبا الرجل وله فيها".  - 1542
 

 جاء رجل إىل»قال:  -رضي هللا تعاىل عنه  -وعن أيب هريرة  -( 632")-26 .110
فقال: هلكت اي رسول هللا. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

على امرأيت يف رمضان. فقال: هل جتد ما تعتق رقبة؟ قال: ال. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
 شهرين متتابعني؟ قال: ال. قال: فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا؟ قال: ال، مث

                             Q رخص للشيخ الكبري أن يفطر ويطعم»قال:  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عباس 
رواه الدارقطين واحلاكم وصححاه( اعلم أنه اختلف « . عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليه

[ واملشهور 184الناس يف قوله تعاىل }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 
أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر ومن شاء صام مث أهنا منسوخة وأنه كان 

[ وقيل بقوله }فمن شهد 184نسخت بقوله تعاىل }وأن تصوموا خري لكم{ ]البقرة: 
[ وقال قوم: هي غري منسوخة منهم ابن عباس كما 185منكم الشهر فليصمه{ ]البقرة: 

[ أي يكلفونه ويقول: 184لبقرة: هنا وروي عنه أنه كان يقرؤها }وعلى الذين يطيقونه{ ]ا
ليست مبنسوخة هي للشيخ الكبري واملرأة اهلرمة وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره املصنف 
ويف سنن الدارقطين عن ابن عباس }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 

وخة إال س[ واحد فمن تطوع خريا قال: زاد مسكينا آخر فهو خري له قال: وليست من184
، ال »أنه رخص للشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصيام " إسناده صحيح اثبت وفيه أيضا 

حيح قال: وهذا ص« يرخص يف هذا إال للكبري الذي ال يطيق الصيام أو مريض ال يشفى
 وعني يف رواية قدر اإلطعام وأنه نصف صاع من حنطة.

 ملرضع أهنما يفطران وال قضاء " وأخرجوأخرج أيضا " عن ابن عباس وابن عمر يف احلامل وا
 مثله عن مجاعة من الصحابة وأهنما يطعمان كل يوم مسكينا.

وأخرج " عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثالثني 
من  فاجلمهور أن اإلطعام الزم يف حق خالف بني السلفمسكينا فأشبعهم " ويف املسألة 
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 لكرب منسوخ يف غريه. مل يطق الصيام

وقال مجاعة من السلف اإلطعام منسوخ وليس على الكبري إذا مل يطق الصيام إطعام، وقال 
مالك: يستحب له اإلطعام وقيل غري ذلك، واألظهر ما قاله ابن عباس واملراد ابلشيخ العاجز 

 عليه صلى هللا -عن الصوم. مث الظاهر أن حديثه موقوف وحيتمل أن املراد رخص النيب 
 فغري الصيغة للعلم بذلك فإن الرتخيص إمنا يكون توقيفا وحيتمل أنه فهمه ابن عباس -وسلم 

 (1)من اآلية وهو األقرب.". 
 

 وكذلك رواه عمار موىل بين هاشم، وطلق بن حبيب، عن ابن -"ص-27 .111

 ، وكذلك-رضي هللا عنه -عباس، وكذلك رواه معقل اخلثعمي، عن علي

 .-رضي هللا عنها -امرأة مسروق، عن عائشة روى الشعيب عن قمري
 عمار بن أيب عمار اهلامشي موالهم أبو عمرو، ويقال: أبو عمر، -ش

 ويقال: أبو عبد هللا. مسع: أاب قتادة األنصاري، وأاب هريرة،

 وأاب حبة البدري، وعبد هللا بن عباس، وغريهم.روى عنه: عطاء بن

 ، وغريهم. قال ابن حنبل،أيب رابح، ويونس بن عبيد، وخالد احلذاء

 ( .1وأبو زرعة، وأبو حامت: ثقة. روى له اجلماعة إال أاب داود )

 ومعقل اخلثعمي، وقال ابن أيب حامت: زهري بن معقل. واألول

 أصح. روى عن: علي بن أيب طالب. روى عنه: حممد بن أيب إمساعيل

 ( .2الكويف. روى له أبو داود )

 سن، وسعيد بن املسيب، وعطاء،قال أبو داود: وهو قول احل -ص

 ( .3ومكحول، وإبراهيم، وسامل، والقاسم: إن املستحاضة تدع الصالة )

 أي: يف أايم عادهتا ويف غريها كالطاهرات، وكل هذا ذكره -ش

 خالف بني السلفأبو داود أتكيدا على أن هذا احلكم إمجاع وليس فيه 

 فيه بعض السلف إذا واخللف، ومل خيالف فيه إال اخلوارج، نعم استحب

 دخل وقت الصالة أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر هللا تعاىل،
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 وأنكره بعضهم.

 احلسن البصري، وعطاء بن أيب رابح.

 ومكحول بن زبر، ويقال: ابن أيب مسلم بن شاذك بن سند بن شروان

 ابن بردك بن بعوث بن كسرى الكابلي، من سيب كابل. وقال ابن ماكوال:

__________ 

 ( .21/4167( انظر ترمجته يف: هتذيب الكمال )1)

 (28/6096( املصدر السابق )2)
 ( يف سنن أيب داود: " تدع الصالة أايم أقرائها. قال أبو داود: مل يسمع قتادة3)

 (1)من عروة شينا ".". 
 

الصحيح من مذهبنا جواز مجيع ذلك ونقله القاضي  خالف بني السلف"فيه -28 .112
كثري من الصحابة والشافعي والثوري وأيب حنيفة وأصحابه والليث بن عياض عن مالك و 

سعد قال وروي حنوه عن علي وبن عمر وأيب موسى والقاسم بن حممد وسامل بن عبد هللا بن 
عمر قال وأجاز أبوحنيفة وأصحابه والليث وغريهم بيع الزيت النجس إذا بينه وقال عبد 

د بن صاحل ال جيوز االنتفاع بشيء من ذلك كله امللك بن املاجشون وأمحد بن حنبل وأمح
يف شيء من األشياء وهللا أعلم قال العلماء ويف عموم حترمي بيع امليتة أنه حيرم بيع جثة الكافر 
إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه وقد جاء يف احلديث أن نوفل بن عبد هللا 

لى الكفار يف جسده عشرة آالف درهم للنيب صاملخزومي قتله املسلمون يوم اخلندق فبذل 
هللا عليه وسلم فلم أيخذها ودفعه إليهم وذكر الرتمذي حديثا حنو هذا قال أصحابنا العلة 
يف منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير النجاسة فيتعدى إىل كل جناسة والعلة يف األصنام كوهنا 

 (2)فع برضاضها". ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت حبيث إذا كسرت ينت
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"وقال احلافظ: ))قال األكثر: سألوه عن الروح اليت تكون هبا احلياة يف اجلسد، -29 .113
وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح يف البدن، وامتزاجه به، وهذا هو الذي 

 استأثر هللا بعلمه.

سى روح رتف أبن عيوقال القرطيب: الراجح أهنم سألوه عن روح اإلنسان؛ ألن اليهود ال تع
 هللا، وال جتهل أن جربيل ملك، وأن املالئكة أرواح.

وقال الرازي: املختار أهنم سألوه عن الروح الذي هو سبب احلياة، وأن اجلواب وقع على 
 أحسن الوجوه.

وبيانه: أن السؤال عن الروح حيتمل أن يكون عن ماهيته، أو عن صفته، أو كيفية تعلقه 
 ( .1، وقد سكت السلف عن البحث يف هذه األشياء(( )ابلبدن، أو غري ذلك

 واخللف. خالف بني السلفوقال ابن القيم: ))يف املراد ابلروح يف هذه اآلية 

وأكثر السلف، بل كلهم، على أن الروح املسؤول عنها يف اآلية ليست أرواح بين آدم، بل 
ك عظيم(( مع املالئكة، وهو مل هو الروح الذي أخرب هللا عنه يف كتابه أنه يقوم يوم القيامة

(2. ) 

قال احلافظ: ))الراجح أهنا روح اإلنسان(( . وهذا هو الظاهر، أن املراد: الروح الذي حتصل 
 به احلياة، وهو ما ذهب إليه أكثر املفسرين من املتأخرين وشراح احلديث.

 يعرف : ))ومعلوم أهنم إمنا سألوه عن أمر ال-رمحه هللا  -وأما قول ابن القيم 

_________ 

 ( بتصرف.8/402( ))الفتح(( )1)

 (1)( .". 237( ))الروح(( )ص2)
 

"وال يلزم اجلمع بني التأويالت، بل كل أتويل خالف النص جيب رده على من -30 .114
 قاله.

قال احلافظ: ))وال شك أن النفوس متيل إىل مساع القراءة ابلرتمن أكثر من ميلها ملن ال يرتمن؛ 
 استحباب يف خالف بني السلفألن للتطريب أتثريا يف رقة القلب، وإجراء الدمع. وال 
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 حتسني الصوت ابلقراءة، وتقدمي حسن الصوت على غريه.

 وإمنا اختلفوا يف التلحني، بني مانع وجميز.

والذي يتحصل من األدلة أن حسن الصوت ابلقراءة مطلوب، فإن مل يكن حسنا فليحسنه 
ما استطاع، كما قال ابن أيب مليكة، أحد رواة احلديث، أخرج ذلك عنه أبو داود إبسناد 

 صحيح.

ومن مجلة حتسينه: أن يراعي فيه قوانني النغم، فإن احلسن الصوت يزداد بذلك حسنا، وإن 
 ذلك يف حسنه.خرج عنها أثر 

وغري احلسن رمبا اجنرب مبراعاهتا، ما مل خيرج عن شرط األداء املعترب عند أهل القراءات، فإن 
 خرج عنها مل يف حتسني الصوت بقبح األداء.

ولعل هذا مستند من كره القراءة ابألنغام؛ ألن الغالب على من راعى األنغام أن ال يراعي 
فال شك أنه أرجح من غريه، ألنه أييت ابملطلوب من  األداء، فإن وجد من يراعيهما معا،

 ( .1حتسني الصوت، ويتجنب املمنوع من حرمة األداء. وهللا أعلم(( )

****** 

قال: ))حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثنا أبو  – 110
 صاحل، عن أيب سعيد اخلدري، قال:

_________ 

 (1). ( ."9/72( ))الفتح(( )1)
 

115. 31-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q.احلديث 

طرق بكلمات من الوحي قبل جربيل فقد ثبت ابل -عليه السالم  -)السابع( نزول إسرافيل 
افيل فكان به إسر  وكل -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »الصحاح عن عامر الشعيب 

يرتاءى له ثالث سنني وأيتيه ابلكلمة من الوحي والشيء مث وكل به جربيل فجاءه ابلقرآن 
لى هللا عليه ص -قال السهيلي فهذه سبع صور يف كيفية نزول الوحي على حممد « والوحي
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 مل أر أحدا مجعها كهذا اجلمع انتهى. -وسلم 

 زية يف اهلدي النبوي وكأنه أخذها من السهيلي إالوقد مجعها اإلمام مشس الدين بن قيم اجلو 
أنه مل يذكر هذا السابع وغاير بني أمرين مما تقدم مها واحد فجاءت سبعة مع إسقاطه، فقال 

السادسة ما أوحاه إليه وهو فوق السموات ليلة املعراج من فرض الصالة وغريها، السابعة  
وسى م موسى بن عمران وهذه املرتبة اثبتة ملكالم هللا سبحانه له منه بال واسطة ملك كما كل

راء انتهى. هو يف حديث اإلس -عليه الصالة والسالم  -قطعا بنص القرآن وثبوهتا لنبينا 
فهو داخل فيما تقدم؛ ألنه إما أن يكون  -عليه السالم  -فإن أراد ما أوحاه إليه جربيل 

ذكره وإن  دمي وكالمها قد تقدمجربيل يف تلك احلالة على صورته األصلية أو على صورة اآل
أراد وحي هللا بال واسطة وهو الظاهر فهي الصورة اليت بعدها كما قدمته مث قال وزاد بعضهم 

 مرتبة.

 

عليه  -)اثمنة( وهي تكليم هللا له كفاحا بغري حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه 
وإن كان  واخللف لسلفخالف بني ارأى ربه تبارك وتعاىل وهي مسألة  -الصالة والسالم 

كما حكاه عثمان بن سعيد   -رضي هللا عنها  -مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
 الدارمي إمجاعا للصحابة انتهى.

وغاير بينه  -عليه السالم  -وحيتمل أن ابن قيم اجلوزية أراد ابملرتبة السادسة وحي جربيل 
كان يف   السموات خبالف ما تقدم فإنهوبني ما قبله ابعتبار حمل اإلحياء أي كونه كان فوق 

األرض، وال يقال يلزم عليه أن تتعدد أقسام الوحي ابعتبار البقعة اليت جاء فيها جربيل إىل 
وهو غري ممكن؛ ألان نقول غاير الوحي احلاصل يف السماء  -عليهما الصالة والسالم  -النيب 

ف بقاعها، غري األرض على اختال غريه ابعتبار ما يف رؤية تلك املشاهد من الغيب فهو نوع
 وفيه نظر وهللا أعلم.

عليه  -واعلم أن الرؤاي إن كانت لنيب فهي وحي وإن كانت لغريه فليست وحيا وأما قوله 
 (1)إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي". » -الصالة والسالم 
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ا أشبهها وقد م"من القرآن وثبت أن خيافت هبا كما خيافت ابلتعوذ واالفتتاح و -32 .116
رأيناها أيضا مكتوبة يف فواتح السور يف املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملا كانت يف 
غري فاحتة الكتاب ليست آبية ثبت أيضا أهنا يف فاحتة الكتاب ليست آبية )فإن قلت( إذا 

ية آمل تكن قرآان لكان مدخلها يف القرآن كافرا )قلت( االختالف فيها مينع من أن تكون 
ومينع من تكفري من يعدها من القرآن فإن الكفر ال يكون إال مبخالفة النص واإلمجاع يف 
أبواب العقائد فإن قيل حنن نقول أهنا آية يف غري الفاحتة فكذلك أهنا آية من الفاحتة )قلت( 
هذا قول مل يقل به أحد وهلذا قالوا زعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وما سبقه إىل هذا 

إمنا هو يف أهنا من الفاحتة أو ليست آبية منها ومل  اخلالف بني السلفلقول أحد ألن ا
يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أهنا آية من القرآن حيث كتبت وأهنا مع ذلك 
ليست من السور بل كتبت آية يف كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة يف أول كل سورة كما 

ذا حني أنزلت عليه }إان أعطيناك الكوثر{ وعن ه -هللا عليه وسلم  صلى  -تالها النيب 
قال الشيخ حافظ الدين النسفي وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بني السور وعن ابن 

سم هللا ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه ب -صلى هللا عليه وسلم   -عباس كان النيب 
ء السورة رواه أبو داود واحلاكم وقال إنه على شرط الرمحن الرحيم ويف رواية ال يعرف انقضا

 -ه وسلم  صلى هللا علي -الشيخني )فإن قلت( لو مل تكن من أول كل سورة ملا قرأها النيب 
ابلكوثر )قلت( ال نسلم أنه يدل على أهنا من أول كل سورة بل يدل على أهنا آية منفردة 

جاءه امللك فقال له اقرأ فقال ما أان والدليل على ذلك ما ورد يف حديث بدء الوحي " ف
بقارىء ثالث مرات مث قال له اقرأ ابسم ربك الذي خلق " فلو كانت البسملة آية من أول  

كل سورة لقال اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ ابسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه 
 -يب هريرة عن النأصحاب السنن األربعة عن شعبة عن قتادة عن عياش اجلهين عن أيب 

قال " إن سورة من القرآن شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك  -صلى هللا عليه وسلم  
الذي بيده امللك " وقال الرتمذي حديث حسن ورواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف 

صلى هللا  -صحيحه واحلاكم يف مستدركه ولو كانت البسملة من أول كل سورة الفتتحها 
 بذلك -عليه وسلم  

حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زايد قال حدثنا عمارة بن  - 744
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القعقاع. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يسكت بني التكبري وبني القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت أبيب وأمي اي رسول 

ك بني التكبري والقراءة ما تقول قال أقول اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما هللا إسكات
ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 

 اللهم اغسل خطاايي ابملاء والثلج والربد.

 

قول بني التكبري ي مطابقته للرتمجة من حيث إن احلديث يتضمن أنه صلى هللا عليه وسلم كان
والقراءة هذا الدعاء املذكور، فيصدق عليه القول: بعد التكبري، وهذا ظاهر يف رواية: ما 
يقول بعد التكبري، وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبري فيحمل على معىن ما جيمع بني الدعاء 

ه، ومنه مسي توالقراءة بعد التكبري، ألن أصل هذا اللفظ اجلمع، وكل شيء مجعته فقد قرأ
القرآن قرآان ألنه مجع بني القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد. واآلايت والسور بعضها 
إىل بعض، وقول من قال: ملا كان الدعاء والقراءة يقصد هبما التقرب إىل هللا تعاىل، استغىن 

 بذكر أحدمها عن اآلخر كما جاء:

 علفتها تبنا وماء ابردا

قال: دعاء االفتتاح يتضمن مناجاة الرب واإلقبال عليه ابلسؤال،  غري سديد، وكذا قول من
وقراءة الفاحتة تتضمن هذا املعىن، فظهرت املناسبة بني احلديثني غري موجه، ألن املقصود 

 وجود املناسبة بني الرتمجة وحديث الباب ال وجود املناسبة بني احلديثني.

أبو سلمة املنقري املعروف ابلتبوذكي.  ذكر رجاله: وهم مخسة: األول: موسى بن إمساعيل
الثاين: عبد الواحد ابن زايد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة، بضم العني املهملة 

 (1)وختفيف امليم: ابن القعقاع بن شربمة الضيب الكويف.". 
 

117. 33-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 

            Q وقيل حكمته أن الطهر الذي بعد تلك احليضة هو من حرمي تلك احليضة فهما كالقرء
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 الواحد فلو شرع الطالق فيه لصار كموقع طلقتني يف قرء واحد وليس هذا بطالق السنة

وقيل حكمته أنه هنى عن الطالق يف الطهر ليطول مقامه معها ولعله تدعوه نفسه إىل وطئها 
 نفسه من الكراهة هلا فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطالق البغيض إىل هللا وذهاب ما يف

 احملبوب إىل الشيطان وحضا على بقاء النكاح ودوام املودة والرمحة وهللا أعلم

وقوله مث ليطلقها طاهرا ويف اللفظ اآلخر فإذا طهرت فليطلقها إن شاء هل املراد به انقطاع 
يقوم مقامه من التيمم على قولني مها روايتان عن أمحد إحدامها  الدم أو التطهر ابلغسل أو ما

 أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي

والثانية أنه االغتسال وقال أبو حنيفة إن طهرت ألكثر احليض حل طالقها ابنقطاع الدم 
وإن طهرت لدون أكثره مل حيل طالقها حىت تصري يف حكم الطاهرات أبحد ثالثة أشياء إما 

غتسل وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي وإما أن خيرج عنها وقت صالة ألنه مىت وجد أن ت
 أحد هذه األشياء حكمنا ابنقطاع حيضها

وسر املسألة أن األحكام املرتتبة على احليض نوعان منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة 
 الغسل والصوم ووجوب الصالة يف ذمتها

الوطء وصحة الصالة وجواز الليث يف املسجد وصحة  ومنها ما ال يزول إال ابلغسل كحل
الطواف وقراءة القرآن على أحد األقوال فهل يقال الطالق من النوع األول أو من الثاين 
وملن رجح إابحته قبل الغسل أن يقول احلائض إذا انقطع دمها صارت كاجلنب حيرم عليها 

 اجلنب ال حيرم طالقها ما حيرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن املرأة

وملن رجح الثاين أن جييب عن هذا أبهنا لو كانت كاجلنب حلل وطؤها وحيتج مبا رواه النسائي 
يف سننه من حديث املعتمر بن سليمان قال مسعت عبيد هللا عن انفع عن عبد هللا أنه طلق 

 فلرياجعها هللا امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخرب النيب بذلك فقال النيب مر عبد
فإذا اغتسلت من حيضتها األخرى فال ميسها حىت يطلقها فإن شاء أن ميسكها فليمسكها 

 فإهنا العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء

 وهذا على شرط الصحيحني وهو مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب محله عليه

قطع إال قطع الرجعة أم ال تنومتام هذه املسألة أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتن
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 (1)واخللف أييت يف موضعه إن شاء هللا تعاىل".  خالف بني السلفابلغسل وفيه 
 

118. 34-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Qوأما يف احليعلتني فيقول: ال حول وال قوة إال ابهلل 

بن املنذر: حيتمل أن يكون ذلك من االختالف املباح فيقول اترة كذا واترة كذا وقال ا
وحكى بعض املتأخرين عن بعض أهل األصول أن اخلاص والعام إذا أمكن اجلمع بينهما 
وجب إعماهلما، قال: فلم ال يقال يستحب للسامع أن جيمع بني احليعلة واحلوقلة، وهو 

وله يف احلديث: فقولوا، التعبد ابلقول وعدم كفاية إمرار وجه عند احلنابلة. والظاهر من ق
اجملاوبة على القلب، والظاهر من قوله: مثل ما يقول، عدم اشرتاط املساواة من مجيع الوجوه. 
قال اليعمري: التفاقهم على أنه ال يلزم اجمليب أن يرفع صوته وال غري ذلك. قال احلافظ: 

ع له قول ال يف صفته والحتياج املؤذن إىل اإلعالم شر وفيه حبث؛ ألن املماثلة وقعت يف ال
رفع الصوت خبالف السامع فليس مقصوده إال الذكر، والسر واجلهر مستواين يف ذلك. 

 وظاهر احلديث إجابة املؤذن يف مجيع احلاالت من غري فرق بني املصلي وغريه

ال احلافظ: واملشهور ني. قوقيل: يؤخر املصلي اإلجابة حىت يفرغ. وقيل: جييب إال يف احليعلت
يف املذهب كراهة اإلجابة يف الصالة بل يؤخرها حىت يفرغ، وكذا حال اجلماع واخلالء. قيل: 

إن يف »والقول بكراهة اإلجابة يف الصالة حيتاج إىل دليل وال دليل، وال خيفى أن حديث 
من إجابة  -لم ه وسصلى هللا علي -دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النيب « الصالة لشغال

السالم فيها وهو أهم من اإلجابة للمؤذن. وظاهر احلديث أنه يقول مثل ما يقول املؤذن 
 من غري فرق بني الرتجيع وغريه.

وفيه متمسك ملن قال بوجوب اإلجابة؛ ألن األمر يقتضيه حبقيقته، وقد حكى ذلك 
 بن وهبالطحاوي عن قوم من السلف، وبه قالت احلنفية وأهل الظاهر وا

أن »وذهب اجلمهور إىل عدم الوجوب. قال احلافظ: واستدلوا حبديث أخرجه مسلم وغريه: 
 مسع مؤذان، فلما كرب قال: على الفطرة، فلما تشهد قال: -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

مر غري ما قال املؤذن علمنا أن األ -صلى هللا عليه وسلم  -قالوا: فلما قال « خرج من النار
                                         

 6/176عون املعبود وحاشية ابن القيم  (1)



134 

 

لالستحباب، ورد أبنه ليس يف الرواية أنه مل يقل مثل ما قال، وابحتمال أنه وقع ذلك  بذلك
يؤذن مل  -صلى هللا عليه وسلم  -قبل األمر ابإلجابة، واحتمال أن الرجل الذي مسعه النيب 

يقصد األذان، وأجيب عن هذا األخري أبنه وقع يف بعض طرق هذا احلديث أنه حضرته 
اص بنا ال يعارض القول اخل -صلى هللا عليه وسلم  -ري مرة أن فعله الصالة، وقد عرفت غ

وهذا منه. والظاهر من احلديث التعبد ابلقول مثل ما يقول املؤذن، وسواء كان املؤذن واحدا 
 أو مجاعة

ج فمن رأى االقتصار على اإلجابة لألول احت خالف بني السلفقال القاضي عياض: وفيه 
 كرار ويلزمه على ذلك أن يكتفي إبجابة املؤذن مرة واحدة يف العمرأبن األمر ال يقتضي الت

ليه صلى هللا ع -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)وعن عمر بن اخلطاب  - 503
إذا قال املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب قال: أحدكم هللا أكرب هللا أكرب مث قال: أشهد : »-وسلم 

أن ال إله إال هللا، مث قال: أشهد أن حممدا رسول هللا قال:  أن ال إله إال هللا قال: أشهد
أشهد أن حممدا رسول هللا، مث قال: حي على الصالة قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث 
قال: حي على الفالح قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب هللا أكرب قال: هللا 

. رواه مسلم  «ه إال هللا قال: ال إله إال هللا من قلبه دخل اجلنةأكرب هللا أكرب، مث قال: ال إل
 (1)وأبو داود( .". 

 

"وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع املطالع يف كثري من املواضع وهي أن مثل -35 .119
هذا يعد من قبيل اختالف العبارات ال اختالف االعتبارات وهو ليس من قبيل االختالف 

ما  الذين ال ميعنون النظر فإهنم كلما رأوا اختالفا يف العبارة عن شيء يف احلقيقة كما يتومهه
سواء كان يف تعريف أو تقسيم أو غري ذلك حكموا أبن هناك اختالفا يف احلقيقة وإن مل 

 تكن تلك العبارات خمتلفة يف املآل

 اوقد نشأ عن ذلك أغالط ال حتصى سرى كثري منها إىل أانس من العلماء األعالم فذكرو 
االختالف يف مواضع ليس فيها اختالف اعتمادا على من سبقهم إىل نقله ومل خيطر يف ابهلم 
أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا اخلالف بناء على فهمهم ومل ينتبهوا إىل ومههم وكثريا ما انتبهوا 
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 إىل ذلك بعد حني فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات اليت بىن االختالف عليها
 الناقل األول وقد محل هذا األمر كثرا منهم إىل فرط احلذر حني النقل

وقد أشار إىل حنو ما ذكران اإلمام تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية يف رسالته يف قواعد 
ف يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلال اخلالف بني السلفالتفسري فقال 

 ف تضاد وذلك صنفانيرجع إىل اختالف تنوع ال اختال

أحدمها أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل عل معىن يف املسمى غري 
املعىن اآلخر مع احتاد املسمى كتفسري بعضهم الصراط املستقيم ابلقرآن أي اتباعه وتفسري 

منهما نبه  لبعضهم له ابإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن لكن ك
 (1)على وصف غري وصف اآلخر كما أن لفظ الصراط املستقيم يشعر بوصف اثلث". 

 

"نزلت سورة النمل وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم حني أراد أن يكتب -36 .120
بينه وبني سهيل ابن عمر وكتاب اهلدنة ابحلديبية قال لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه 

 رحيم فقال له سهيل ابمسك اللهم فإان ال نعرف الرمحناكتب بسم هللا الرمحن ال

إىل أن مسح هبا بعد فهذا يدل على أن بسم هللا الرمحن الرحيم مل تكن من القرآن مث أنزهلا هللا 
 تعاىل يف سورة النمل.

 

 القول يف أن البسملة من فاحتة الكتاب

ة منها ومل قراء الكوفيني آيقال أبو بكر مث اختلف يف أهنا من فاحتة الكتاب أم ال فعدها 
يعدها قراء البصريني وليس عن أصحابنا رواية منصوصة يف أهنا آية منها إال أن شيخنا أاب 
احلسن الكرخي حكى مذهبهم يف ترك اجلهر هبا وهذا يدل على أهنا ليست منها عندهم 

هي آية  عيألهنا لو كانت آية منها عندهم جلهر هبا كما جهر بسائر آي السور وقال الشاف
منها وإن تركها أعاد الصالة وتصحيح أحد هذين القولني موقوف على اجلهل واإلخفاء 

 على ما سنذكره فيما بعد إن شاء هللا تعاىل.
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 القول يف البسملة هل هي من أوائل السور

قال أبو بكر مث اختلف يف أهنا آية من أوائل السور أو ليست آبية منها على ما ذكران من 
حابنا أهنا ليست آبية من أوائل السور لرتك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة مذهب أص

الكتاب فكذلك حكمها يف غريها إذ ليس من قول أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب وأهنا 
من أوائل السور وزعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وما سبقه إىل هذا القول أحد ألن 

هو يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست آبية منها ومل يعدها  إمنا اخلالف بني السلف
 أحد آية من سائر السور ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الكتاب

حديث سفيان بن عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا 
فها يل ونصفها  عبدي نصفني فنصعليه وسلم قال )قال هللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني

لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال احلمد هلل رب العاملني قال هللا محدين عبدي وإذا قال 
الرمحن الرحيم قال جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض 

ي ما سأل دإيل عبدي وإذا قال إايك نعبد وإايك نستعني قال هذه بيين وبني عبدي ولعب
 فيقول عبدى اهدان الصراط املستقيم إىل آخرها قال لعبدي ما سأل(

 (1)فلو كانت من فاحتة". 
 

 "الوجوب إذ من احلقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض-37 .121

وحدثنا عبد الباقي حدثنا أمحد ابن محاد بن سفيان قال حدثنا كثري بن عبيد حدثنا بقية 
بد هللا عن الضيب الشعيب عن مسروق عن علي قال قال عن رجل من بين متيم يكىن أاب ع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )نسخت الزكاة كل صدقة(

وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسني بن إسحاق التسرتي قال حدثنا علي بن سعيد قال 
حدثنا املسيب بن شريك عن عبيد املكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال نسخت 

 قةالزكاة كل صد

فإن صح هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فسائر الصدقات الواجبة منسوخة 
ابلزكاة وإن مل يصح ذلك مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم جلهالة راويه فإن حديث علي 
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عليه السالم حسن السند وهو يوجب أيضا إثبات نسخ الصدقات اليت كانت واجبة ابلزكاة 
 من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو بتوقيف من النيب صلى وذلك ال يعلم إال

هللا عليه وسلم إايه عليه وحينئذ يكون املنسوخ من الصدقات صدقات قد كانت واجبة 
ابتداء أبسباب من قبل من جيب عليه تقتضي لزوم إخراجها مث نسخت ابلزكاة حنو قوله 

 واليتامى واملساكني فارزقوهم منه[ وحنو ما روي يفتعاىل ]وإذا حضر القسمة أولوا القرىب 
قوله تعاىل ]وآتوا حقه يوم حصاده[ أنه منسوخ عند بعضهم ابلعشر ونصف العشر فيكون 
املنسوخ ابلزكاة مثل هذه احلقوق الواجبة يف املال من غري ضرورة وأما ما ذكران من احلقوق 

لعجز عن التكسب وما يلزم من إطعام اليت تلزم من حنو اإلنفاق على ذوي األرحام عند ا
املضطر فإن هذه فروض الزمة اثبتة غري منسوخة ابلزكاة وصدقة الفطر واجبة عند سائر 
الفقهاء ومل تنسخ ابلزكاة مع أن وجوهبا ابتداء من قبل هللا تعاىل غري متعلق بسبب من قبل 

 العبد فهذا يدل على أن الزكاة مل تنسخ صدقة الفطر

قدي عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر وقد روى الوا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة فلما فرضت الزكاة مل أيمرهم 

 ومل ينههم وكانوا خيرجوهنا

 رفهذا اخلرب لو صح مل يدل على نسخها ألن وجوب الزكاة ال ينفي بقاء وجوب صدقة الفط
يف أن  خالف بني السلفوعلى أن األوىل أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر ألنه ال 

حم السجدة مكية وأهنا من أوائل ما نزل من القرآن وفيها وعيد اترك الزكاة عند قوله ]وويل 
للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم كافرون[ واألمر بصدقة الفطر إمنا كان 

 (1)فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم لصدقة الفطر وقد روي عن ابن عمر".  ابملدينة
 

"متضي أربعة أشهر فهذا يدل على موافقة قول سعيد بن املسيب ويدل على -38 .122
موافقة ابن عمر يف أن اهلجران من غري ميني هو اإليالء والرابع قول ابن عمر أنه إن هجرها 

 فرق بني حلفه على ترك مجاعها ضرارا وبينه على غري فهو إيالء ومل يذكر احللف فأما من
وجه الضرار فإنه ذهب إىل أن اجلماع حق هلا وهلا املطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك 
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فإذا حلف على ترك حقها من اجلماع كان موليا حىت تصل إىل حقها من الفرقة إذ ليس له 
قصد الصالح يف ذلك أبن تكون مرضعة إال إمساكها مبعروف أو تسريح إبحسان وأما إذا 

فحلف أن ال جيامعها لئال يضر ذلك ابلصيب فهذا مل يقصد منع حقها وال هو غري ممسك 
 هلا مبعروف فال يلزم التسريح ابإلحسان وال يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله فإن فاؤ فإن هللا

لفيء غفرانه ا يقتضي اغفور رحيم يستدل من اعترب الضرار ألن ذلك يقتضي أن يكون مذنب
وهذا عندان ال يدل على ختصيصه من كان هذا وصفه ألن اآلية قد مشلت اجلميع وقاصد 
الضرر أحد من مشله العموم فرجع هذا احلكم إليه دون غريه ويدل على استواء حال املطيع 
والعاصي يف ذلك أهنما يستواين يف وجوب الكفارة ابحلنث كذلك جيب أن يستواي يف 

ب الطالق مبضي املدة وأيضا سائر األميان املعقودة ال خيتلف فيها حكم املطيع والعاصي إجيا
فيما يتعلق هبا من إجياب الكفارة وجب أن يكون كذلك حكم الطالق ألهنما مجيعا يتعلقان 
ابليمني وأيضا ال خيتلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغريه كذلك اإليالء وفقهاء األمصار 

ك ألن اآلية مل تفرق بني املطيع والعاصي فهي عامة يف اجلميع وأما قول من على خالف ذل
قال إنه إذا قصد ضرارها بيمني على الكالم وحنوه فال معىن له ألن قوله للذين يؤلون من 
نسائهم ال خالف أنه قد أضمر فيه اليمني على ترك اجلماع التفاق اجلميع على أن احلالف 

اجلماع مضمر يف اآلية عند اجلميع فأثبتناه وما عدا ذلك من  على ترك مجاعها مول فرتك
ترك الكالم وحنوه مل تقم الداللة على إضماره يف اآلية فلم يضمره ويدل على ما بيناه قوله 

الف بني خفإن فاؤ فإن هللا غفور رحيم ومعلوم عند اجلميع أن املراد ابلفيء هو اجلماع وال 
مر يف قوله للذين يؤلون من نسائهم هو اجلماع دون فيه فدل ذلك على أن املض السلف

غريه وأما ما روي عن ابن عمر من أن اهلجران يوجب الطالق فإنه قول شاذ وجائز أن 
يكون مراده إذا حلف مث هجرها مدة اإليالء وهو مع ذلك خالف الكتاب قال هللا تعاىل 

 (1)ا ليس". للذين يؤلون من نسائهم واأللية اليمني على ما بينا وهجراهن
 

 "االغتسال واستباحة الصالة به فتكون طاهرا ابالتفاق على ما-39 .123

روي عن عمر وعلي وعبد هللا وعظماء السلف من بقاء الرجعة إىل أن تغتسل أو ميضي 
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 عليها وقت الصالة

فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصالة منافيا لبقاء حكم احليض وهذا إمنا هو كالم يف 
الثالثة ووقوع الطهر منها وليس ذلك من الكالم يف املسألة يف شيء أال نرى  مضي احليضة

أان نقول إن أايمها إذا كانت عشرة انقضت عدهتا مبضي العشرة اغتسلت أو مل تغتسل 
حلصول اليقني ابنقضاء احليضة إذ ال يكون احليض عندان أكثر من عشرة فامللزم لنا ذلك 

 وقد مه واضع لألقراء يف غري موضعها قال أبو بكر رمحه هللاعلى اعتبار احليض مغفل يف إلزا
أفردان هلذه املسألة كتااب واستقصينا القول فيها أكثر من هذا وفيما ذكرانه هاهنا كفاية وهذا 
الذي ذكره هللا تعاىل من العدة ثالثة قروء ومراده مقصور على احلرة دون األمة وذلك ألنه 

 مة على النصف من عدة احلرةأن عدة األ خالف بني السلفال 

وقد روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن اثبت وآخرين منهم أن عدة األمة على 
 النصف من عدة احلرة

 وقد روينا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان

إلماء قوله الثة قروء هو احلرائر دون اوالسنة واإلمجاع قد دال على أن مراد هللا تعاىل يف قوله ث
تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن روى األعمش عن أيب الضحى عن 
مسروق عن أيب بن كعب قال كان من األمانة أن اؤمتنت املرأة على فرجها وروى انفع عن 

يض واحلبل هن قال احلابن عمر يف قوله تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحام
 وقال عكرمة احليض واحلكم عن جماهد وإبراهيم أحدمها احلمل وقال اآلخر احليض

 وعن علي أنه استحلف امرأة أهنا مل تستكمل احليض

وقضى بذلك عثمان وقال أبو بكر ملا وعظها برتك الكتمان دل على أن القول قوهلا يف 
ا مجيعا مما خلق هللا يف رمحها ولوال أن قوهلوجود احليض أو عدمه وكذلك يف احلبل ألهنما 

فيه مقبول ملا وعظت برتك الكتمان وال كتمان هلا فثبت بذلك أن املرأة إذا قالت أان حائض 
مل حيل لزوجها وطؤها وأهنا إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال أصحابنا أنه إذا 

ذلك  وهلا كالبينة وفرقوا بنيقال هلا أنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت وكان ق
وبني سائر الشروط إذا علق هبا الطالق حنو قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فقالوا ال 
يقبل قوهلا إذا مل يصدقها الزوج إال ببينة وتصدق يف احليض والطهر ألن هللا تعاىل قد أوجب 
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 (1)علينا". 
 

هن وأوالت األمحال أجل "فحصل مبا ذكران اتفاق اجلميع على أن قوله تعاىل-40 .124
عام يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطالق العتبار اجلميع 
ابحلمل يف انقضاء العدة ألهنم قالوا مجيعا إن مضي الشهور ال تنقضي به عدهتا إذا كانت 

 نحامال حىت تضع محلها فوجب أن يكون قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضع
محلهن مستعمال على مقتضاه وموجبه وغري جائز اعتبار الشهور معه ويدل على ذلك أيضا 
عدة الشهور خاصة يف غري املتوىف عنها زوجها ويدل عليه أيضا أن قوله تعاىل واملطلقات 
يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء مستعمل يف املطلقات غري احلوامل وأن األقراء غري مشروطة مع 

امل بل كانت عدة احلامل املطلقة وضع احلمل من غري ضم األقراء إليها وقد  احلمل يف احل
كان جائزا أن يكون احلمل واألقراء جمموعني عدة هلا أبن ال تنقضي عدهتا بوضع احلمل 
حىت حتيض ثالث حيض فكذلك جيب أن تكون عدة احلامل املتوىف عنها زوجها هي احلمل 

 غري مضموم إليه الشهور

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت اي رسول هللا يف هذه اآلية حني وروي عن 
نزلت وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها قال فيهما 

 مجيعا

وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت احلارث ولدت بعد وفاة زوجها أبربعني ليلة فأمرها رسول 
 م أبن تتزوجهللا صلى هللا عليه وسل

وروى منصور عن إبراهيم عن األسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت احلارث 
 وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فأمرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تتزوج

وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة ال مساغ ألحد يف العدول عنه مع ما عضده من 
يما ف خالف بني السلفاآلية خاصة يف احلرائر دون اإلماء ألنه ال  ظاهر الكتاب وهذه

نعلمه وبني فقاء األمصار يف أن عدة األمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخسة أايم نصف 
عدة احلرة وقد حكي عن األصم أهنا عامة يف األمة واحلرة وكذلك يقول يف عدة األمة يف 
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ارج عن أقاويل السلف واخللف خمالف للسنة الطالق إهنا ثالث حيض وهو قول شاذ خ
 ألن السلف مل خيتلفوا يف أن عدة األمة من احليض والشهور على النصف من عدة احلرة

 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم )طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان(

لتواتر اوهذا خرب قد تلقاه الفقهاء ابلقبول واستعملوه يف تنصيف عدة األمة فهو يف حيز 
املوجب للعلم عندان واختلف السلف يف املتوىف عنها زوجها إذا مل تعلم مبوته وبلغها اخلرب 

 (1)فقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر". 
 

"قال غري مائل قال أهل اللغة أصل العول اجملاوزة للحد فالعول يف الفريضة -41 .125
ف العدل خلروجه عن حد العدل جماوزة حد السهام املسماة والعول امليل الذي هو خال

وعال يعول إذا جار وعال يعيل إذا تبخرت وعال يعيل إذا افتقر حكى لنا ذلك أبو عمر 
غالم ثعلب وقال الشافعي يف قوله تعاىل ذلك أدىن أال تعولوا معناه أن ال يكثر من تعولون 

وجه ثالثة أقال وهذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته وقد خطأه الناس يف ذلك من 
وكل من روي عنه تفسري هذه اآلية أن معناه أن ال متيلوا  خالف بني السلفأحدها أنه ال 

وأن ال جتوروا وأن هذا امليل هو خالف العدل الذي أمر هللا به من القسم بني النساء والثاين 
ذكره  لخطأوه يف اللغة ألن أهل اللغة ال خيتلفون يف أنه ال يقال يف كثرة العيال عال يعو 

املربد وغريه من أئمة اللغة وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن أن ال تعولوا قال أن ال جتوروا يقال 
علت علي أي جرت والثالث أن يف اآلية ذكر الواحدة أو ملك اليمني واإلماء يف العيال 

رد  ي مبنزلة النساء وال خالف أن له أن جيمع من العدد من شاء مبلك اليمني فعلمنا أنه مل
كثرة العيال وأن املراد نفي اجلور وامليل بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها القسم 

 بينه وبينها ال قسم لإلماء مبلك اليمني وهللا أعلم.

 

 ابب هبة املرأة املهر لزوجها

قال هللا تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
روي عن قتادة وابن جريج يف قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة قاال فريضة كأهنما  مريئا
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ذهبا إىل حنلة الدين وأن ذلك فرض فيه وروي عن أيب صاحل يف قوله تعاىل وآتوا النساء 
صدقاهتن حنلة قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك فجعله خطااب 

بسوا عنهن املهور إذا قبضوها إال أن معىن النحلة يرجع إىل ما ذكره قتادة لألولياء أن ال حي
يف أهنا فريضة وهذا على معىن ما ذكره هللا عقيب ذكر املواريث فريضة من هللا قال بعض 
أهل العلم إمنا مسي املهر حنلة والنحلة يف األصل العطية واهلبة يف بعض الوجوه ألن الزوج ال 

هة  ن البضع يف ملك املرأة بعد النكاح كهو قبله أال ترى أهنا لو وطئت بشبميلك بدله شيئا أل
كان املهر هلا دون الزوج فإمنا مسي املهر حنلة ألنه مل يعتض من قبلها عوضا ميلكه فكان يف 
معىن النحلة اليت ليس إبزائها بدل وإمنا الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو االستباحة 

 (1)أبو عبيدة معمر بن املثىن".  ال امللك وقال
 

"ومن اجلمع أيضا أن جيمع بني وطئهما مبلك اليمني فيطأ إحدامها مث يطأ -42 .126
الف خاألخرى قبل إخراج املوطوءة األوىل من ملكه فهذا ضرب من اجلمع وقد كان فيه 

 نمث زال وحصل اإلمجاع على حترمي اجلمع بينهما مبلك اليمني وروي عن عثما بني السلف
وابن عباس أهنما أابحا ذلك وقاال أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال عمر وعلي وابن مسعود 

 والزبري وابن عمر وعمار وزيد بن اثبت ال جيوز اجلمع بينهما مبلك اليمني

 وقال الشعيب سئل علي عن ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فاحلرام أوىل

موسى بن أيوب الغافقي قال حدثين عمي إايس بن وروى عبد الرمحن املقري قال حدثنا 
عامر قال سألت علي بن أيب طالب عن األختني مبلك اليمني وقد وطئ إحدامها هل يطأ 
األخرى فقال أعتق املوطوءة حىت يطأ األخرى وقال ما حرم هللا من احلرائر شيئا إال حرم من 

 اإلماء مثله إال عدد األربع

أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعاىل واحملصنات من وروي عن عمار مثل ذلك قال 
النساء إال ما ملكت أميانكم وقوله حرمتهما آية قوله وأن جتمعوا بني األختني فروي عن 
عثمان اإلابحة وروي عنه أنه ذكر التحرمي والتحليل وقال ال آمر وال أهنى عنه وهذا القول 

ال فيه ابلتحليل والتحرمي فيه فجائز أن يكون ق منه يدل على أنه كان انظرا فيه غري قاطع
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ابإلابحة مث وقف فيه وقطع علي فيه ابلتحرمي وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن احلظر 
واإلابحة إذا اجتمعا فاحلظر أوىل إذا تساوى سببامها وكذلك جيب أن يكون حكمهما يف 

وهلم حابنا يدل على أن ذلك قاألخبار املروية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومذهب أص
 وقد بيناه يف أصول الفقه

وقد روى إايس بن عامر أنه قال لعلي إهنم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية 
 فقال كذبوا

وهذا حيتمل أن يريد به نفي املساواة يف مقتضى اآليتني وإبطال مذهب من يقول ابلوقف 
مي رواية الشعيب أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحر  فيه على ما روي عن عثمان ألنه قال يف

أوىل وإنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إمنا هو على جهة أن آييت التحليل والتحرمي 
غري متساويتني يف مقتضامها وأن التحرمي أوىل من التحليل ومن جهة أخرى أن إطالق القول 

شيء  ييد هو قول منكر القتضاء حقيقته أن يكونأبنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غري تق
واحد مباحا حمظورا يف حال واحدة فجائز أن يكون علي رضي هللا عنه أنكر إطالق القول 

 (1)أبنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وأنه إذا كان مقيدا ابلقطع". 
 

ة وهذه مؤمن "الظهار ويدل على صحة القول األول قوله تعاىل فتحرير رقبة-43 .127
 رقبة مؤمنة

 لقول النيب صلى هللا عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه

فأثبت له حكم الفطرة عند الوالدة فوجب جوازه إبطالق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعاىل 
عاىل تومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصيب كما يتناول الكبري فوجب أن يتناوله عموم قوله 

فتحرير رقبة مؤمنة ومل يشرط هللا عليها الصيام والصالة فال جتوز الزايدة فيه ألن الزايدة يف 
النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مواله عن كفارته قبل حضور وقت الصالة 
والصيام كان جمزاي عن الكفارة حلصول اسم اإلميان فكذلك الصيب إذا كان داخال يف إطالق 

اإلميان فإن قيل العبد املعتق بعد إسالمه ال جيزي إال أن يكون قد صام وصلى قيل له  اسم
ال خيتلف املسلمون يف إطالق اسم اإلميان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصالة 
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أو الصوم فمن أين شرطت مع اإلميان فعل الصالة والصوم وهللا سبحانه مل يشرطهما ومل 
س فيها وحظرت ما أابحته من غري نص يوجب ذلك وفيه إجياب نسخ زدت يف اآلية ما لي

القرآن وأيضا ملا كان حكم الصيب حكم الرجل يف ابب التوارث والصالة عليه ووجوب الدية 
على قاتله وجب أن يكون حكمه حكمه يف جوازه عن الكفارة إذ كانت رقبة اتمة هلا حكم 

دة لإلميان ال ؤمنة يقتضي حقيقة رقبة ابلغة معتقاإلميان فإن قيل قوله تعاىل فتحرير رقبة م
من هلا حكم اإلميان من غري اعتقاد وال خالف مع ذلك أيضا أن الرقبة اليت هذه صفتها 
مرادة ابآلية فال يدخل فيها من ال تلحقه هذه السمة إال على وجه اجملاز وهو العقل الذي 

ان قد الغ جائز يف كفارة اخلطإ إذا كأن غري الب خالف بني السلفال اعتقاد له قيل له ال 
صام وصلى ومل يشرط أحد وجود اإلميان منه حقيقة أال ترى أن من له سبع سنني مأمور 
ابلصالة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح لإلميان فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 

ن حلقته مسة فيه مبحقيقة اإلميان الرقبة وملا ثبت ذلك ابتفاق السلف علمنا أن االعتبار 
اإلميان على أي وجه مسي والصيب هبذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما فوجب جوازه عن 

 الكفارة.

قوله تعاىل إال أن يصدقوا قال أبو بكر يعين وهللا أعلم إال أن يربئ أولياء القتيل من الدية 
صدقت فقال قد تفسمي اإلبراء منها صدقة وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين 

 (1)به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه ال حيتاج يف صحة هذه الرباءة إىل". 
 

"كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إجياب قسطه -44 .128
من الدية مغلظا ومع ذلك فال نعلم خالفا بني الفقهاء يف إجياب القصاص يف اجلراحات 

 شيء جرح قال أبو بكر قد ذكران اخلطأ وشبه العمد يف سورةاليت ميكن القصاص فيها أبي 
 البقرة وهللا أعلم.

 

 ابب مبلغ الدية من اإلبل

 قد تواترت اآلاثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم مبقدار الدية وأهنا مائة من اإلبل فمنها
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داه مبائة و  حديث سهل ابن أيب حثمة يف القتيل املوجود خبيرب وأن النيب صلى هللا عليه وسلم
 من اإلبل

وروى سفيان ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال 
خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة فقال أال إن قتيل خطإ العمد ابلسوط والعصا 

 فيه الدية مغلظة مائة من اإلبل أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها

حزم الذي كتبه له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف النفس مائة من  ويف كتاب عمرو بن
 اإلبل

وروى عمرو بن دينار عن طاوس قال فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دية اخلطأ ماله 
 من اإلبل

وذكر علي بن موسى القمي قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال 
 مريي قال حدثنا غالب بن ربيعة ابن قيس النمريي قال أخربينحدثنا الفضل بن سليمان الن

قرة بن دعموص النمريي قال أتيت أان وعمي النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا 
إن يل عند هذا دية أيب فمره أن يعطينيها قال أعطه دية أبيه وكان قتل يف اجلاهلية قلت اي 

 وكان ديته مائة من اإلبل رسول هللا هل ألمي فيها حق قال نعم

فقد حوى هذا اخلرب أحكاما منها أن املسلم والكافر يف الدية سواء ألنه أخرب أنه قتل يف 
ني خالف باجلاهلية ومنها أن املرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية مائة من اإلبل وال 

 وفقهاء األمصار يف ذلك وهللا أعلم. السلف

 

 اخلطإابب أسنان اإلبل يف دية 

قال أبو بكر اختلف السلف يف ذلك فروى علقمة عن األسود عن عبد هللا بن مسعود يف 
دية اخلطأ أمخاسا وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات خماض وعشرون بنو خماض 

 وعشرون بنات لبون وعن عمر بن اخلطاب أمخاسا أيضا

 مخس وعشرون حقة ومخسوروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي يف دية اخلطإ أرابعا 
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 (1)وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنات خماض ومخس وعشرون بنات لبون أربعة". 
 

"كان مجيعها يف حكم واحد منها فإذا بني حكم واحد منها فقد دل على -45 .129
حكم اجلميع قوله تعاىل وال اهلدي وال القالئد أما اهلدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من 

 الذابئح والصدقات

قال النيب صلى هللا عليه وسلم املبتكر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدي بقرة 
مث الذي يليه كاملهدي شاة مث الذي يليه كاملهدي دجاجة مث الذي يليه كاملهدي بيضة 

 فسمى الدجاجة والبيضة هداي وأراد به الصدقة

ا أن يتصدق به إال أن اإلطالق إمنوكذلك قال أصحابنا فيمن قال ثويب هذا هدي أن عليه 
يتناول أحد هذه األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم إىل احلرم وذحبه فيه قال هللا تعاىل 

دانه واخللف من أهل العلم أن أ خالف بني السلففإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال 
ابلعمرة  لكعبة وقال فمن متتعشاة وقال تعاىل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هداي ابلغ ا

إىل احلج فما استيسر من اهلدي وأقله شاة عند مجيع الفقهاء فاسم اهلدي إذا أطلق يتناول 
ذبح أحد هذه األصناف الثالثة يف احلرم وقوله وال اهلدي أراد به النهي عن إحالل اهلدي 

فيه داللة على القربة و الذي قد جعل للذبح يف احلرم وإحالله استباحة لغري ما سيق إليه من 
حظر االنتفاع ابهلدي إذا ساقه صاحبه إىل البيت أو أوجبه هداي من جهة نذر أو غريه وفيه 
داللة على حظر األكل من اهلدااي نذرا كان أو واجبا من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره 

ان مت عندمينع جواز األكل من هدي املتعة والقران لشمول االسم له إال أن الداللة قد قا
على جواز األكل منه وأما قوله عز وجل وال القالئد فإن معناه ال حتلوا القالئد وقد روي يف 
أتويل القالئد وجوه عن السلف فقال ابن عباس أراد اهلدي املقلد قال أبو بكر هذا يدل 

م نعلى أن من اهلدي ما يقلد ومنه ما ال يقلد والذي يقلد اإلبل والبقر والذي ال يقلد الغ
فحظر تعاىل إحالل اهلدي مقلدا وغري مقلد وقال جماهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من حلاء شجر احلرم فكان ذلك أمنا هلم فحظر هللا تعاىل استباحة ما هذا وصفه 
وذلك منسوخ يف الناس ويف البهائم غري اهلدااي وروي حنوه عن قتادة يف تقليد الناس حلاء 
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م وقال بعض أهل العلم أراد به قالئد اهلدي أبن يتصدقوا هبا وال ينتفعوا هبا وروي شجر احلر 
تقور مث جتعل يف أعناقها « 1»عن احلسن أنه قال يقلد اهلدي ابلنعال فإذا مل توجد فاجلفاف 

 مث يتصدق هبا وقيل هو صوف يفتل فيجعل يف أعناق اهلدي قال أبو

__________ 

بضم اجليم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب  ( قوله فاجلفاف مجع جف1)
 (1)اخللق جف أيضا.". 

 

"يبتغون فضال من رهبم ورضواان روي عن ابن عمر أنه قال أريد به الريح يف -46 .130
 التجارة وهو حنو قوله تعاىل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

 اىل ذلكتجارة يف احلج فأنزل هللا تعوروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن ال

وقد ذكرانه فيما تقدم وقال جماهد يف قوله تعاىل يبتغون فضال من رهبم ورضواان األجرة 
والتجارة قوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا قال جماهد وعطاء يف آخرين هو تعليم إن شاء 

الصالة  تعاىل فإذا قضيتصاد وإن شاء مل يصد قال أبو بكر هو إطالق من حظر مبنزلة قوله 
 فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا ملا حظر البيع بقوله وذروا البيع عقبه ابإلطالق بعد

الصالة بقوله فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا وقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا قد 
يدل على أن قوله وال  تضمن إحراما متقدما ألن اإلحالل ال يكون إال بعد اإلحرام وهذا

اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام قد اقتضى كون من فعل ذلك حمرما فيدل على أن 
سوق اهلدي وتقليده يوجب اإلحرام ويبدل قوله وال آمني البيت احلرام على أنه غري جائز 

 ون منألحد دخول مكة إال ابإلحرام إذ كان قوله وإذا حللتم فاصطادوا قد يضمن أن يك
أم البيت احلرام فعليه إحرام حيل منه وحيل له االصطياد بعده وقوله وإذا حللتم فاصطادوا قد 

 أراد به اإلحالل من اإلحرام واخلروج من احلرم أيضا ألن

 النيب صلى هللا عليه وسلم قد حظر االصطياد يف احلرم بقوله وال ينفر صيدها

يعا ه قد أراد به اخلروج من احلرم واإلحرام مجواخللف فيه فعلمنا أن خالف بني السلفوال 
وهو يدل على جواز االصطياد ملن حل من إحرامه ابحللق وأن بقاء طواف الزايرة عليه ال 
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مينع لقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وهذا قد حل إذ كان هذا احللق واقعا لإلحالل وقوله 
ادة حلرام أن تعتدوا قال ابن عباس وقتتعاىل وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد ا

ال جير منكم ال حيملنكم وقال أهل اللغة يقال جرمين زيد على بغضك أو محلين عليه وقال 
الفراء ال يكسبنكم يقال جرمت على أهلي أي كسبت هلم وفالن جرمية أهله أي كاسبهم 

 قال الشاعر:

 «1»جرمية انهض يف رأس نيق ... ترى لعظام ما مجعت صليبا 
__________ 

( قوله جرمية إىل آخره البيت ألىب خراش اهلذيل يصف عقااب تكسب لفرخها الناهض 1)
وتزقه ما أتكله من حلم طريا كلته وتبقى العظاء يسيل منها الصليب وهو الودك كما يف 

 (1)التهذيب لألزهرى. ].....[".
 

احلرائر  قبلكم قال "أيب جنيح عن جماهد واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من-47 .131
قال أبو بكر االختالف يف نكاح الكتابية على أحناء خمتلفة منها إابحة نكاح احلرائر منهن 

وفقهاء األمصار فيه إال شيئا يروى عن ابن  خالف بني السلفإذا كن ذميات فهذا ال 
 وعمر أنه كرهه حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أب

عبيد قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد هللا بن انفع عن ابن عمر أنه كان ال يرى أبسا 
بطعام أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد هللا 
بن صاحل عن الليث قال حدثين انفع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية 

 حرم املشركات على املسلمني وال أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن والنصرانية قال إن هللا
تقول رهبا عيسى بن مرمي أو عبد من عبيد هللا قال أبو عبيد وحدثين علي بن معبد عن أيب 
املليح عن ميمون بن مهران قال قلت البن عمر إان أبرض خيالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح 

علي آية التحليل وآية التحرمي قال قلت إين أقرأ ما تقرأ نساءهم وأنكل طعامهم قال فقرأ 
أفننكح نسائهم وأنكل طعامهم قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحرمي قال أبو بكر يعين 
آبية التحليل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وآبية التحرمي وال تنكحوا 
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األخرى ني يف نظامها تقتضي إحدامها التحليل و املشركات حىت يؤمن فلما رأى ابن عمر اآليت
التحرمي وقف فيه ومل يقطع إبابحته واتفق مجاعة من الصحابة على إابحة أهل الكتاب 
الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله وال تنكحوا املشركات خاصا يف غري أهل الكتاب 

قال حدثنا  أبو عبيد حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا
عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن محاد قال سألت سعيد ابن جبري عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال ال أبس قال قلت فإن هللا تعاىل قال وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال 

لة ئأهل األواثن واجملوس وقد روي عن عمر ما قدمنا ذكره وروي أن عثمان بن عفان تزوج ان
الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه وروي عن طلحة بن عبيد هللا « 1»بنت الفرافصة 

أنه تزوج يهودية من أهل الشام وتروى إابحة ذلك عن عامة التابعني منهم احلسن وإبراهيم 
 والشعيب يف آخرين منهم وال خيلو قوله

__________ 

 العرب لفاء الثانية قال ابن األنبارى كل ما يف( قوله الفرافصة بفتح الفاء األوىل وكسر ا1)
 (1)فرافصة بضم الفاء األوىل إال فرافصة أاب انئلة امرأة عثمان رضى هللا عنه.". 

 

"ما وصفنا فال خالف بني الفقهاء أهنم ليسوا أهل كتاب وأنه ال تؤكل ذابئحهم -48 .132
 وال تنكح نساؤهم.

 

 ابب الطهارة للصالة

قال هللا تعاىل اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية قال أبو بكر 
ظاهر اآلية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة ألنه جعل القيام إليها شرطا لفعل 
الطهارة وحكم اجلزاء أن يتأخر عن الشرط أال ترى أن من قال المرأته إن دخلت الدار 

الق إمنا يقع الطالق بعد الدخول وإذا قيل إذا لقيت زيدا فأكرمه أنه موجب لإلكرام فأنت ط
الف بني خبعد اللقاء وهذا ال خالف فيه بني أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته وال 

واخللف أن القيام إىل الصالة ليس بسبب إلجياب الطهارة وأن وجوب الطهارة  السلف
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فليس إذا هذا اللفظ عموما يف إجياب الطهارة بعد القيام إىل متعلق بسبب آخر غري قيام 
الصالة إذ كان احلكم فيه متعلقا بضمري غري مذكور وليس يف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار 
وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة من وجهني أحدمها ما ذكران من تعلق احلكم بضمري 

يف لغة  ه من غريه والثاين أن إذا ال توجب التكرارغري مذكور حيتاج فيه إىل طلب الداللة علي
العرب أال ترى أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درمها فدخلها مرة أنه يستحق 
درمها فإن دخلها مرة أخرى مل يستحق شيئا وكذلك من قال المرأته إذا دخلت الدار فأنت 

اآلية  ق فثبت بذلك أنه ليس يفطالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى مل تطل
داللة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام هبا فإن قيل فلم يتوضأ أحد ابآلية إال مرة 
واحدة قيل له قد بينا أن اآلية غري مكتفية بنفسها يف إجياب الطهارة دون بيان مراد الضمري 

ملفتقر إىل اآلية يف معىن اجململ ا هبا فقول القائل إنه مل يتوضأ ابآلية إال مرة واحدة خطأ ألن
البيان فمهما ورد به البيان فهو املراد الذي به تعلق احلكم على وجه اإلفراد أو التكرار على 
حسب ما اقتضاه بيان املراد ولو كان لفظ اآلية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد غري مفتقر 

ان ام إليها من جهة اللفظ وإمنا كإىل البيان مل يكن أيضا موجبا لتكرار الطهارة عند القي
 يوجب التكرار من جهة املعىن الذي علق به وجوب الطهارة وهو احلدث دون القيام إليها

وقد حدثنا من ال أهتم قال حدثنا أبو مسلم الكرخي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن 
 (1)علقمة". 

 

 "ويدل عليه أيضا ما-49 .133

 أن حارثة بن بدر حارب هللا ورسوله وسعى يف روى أشعث عن الشعيب عن سعد بن قيس
األرض فسادا واتب من قبل أن يقدر عليه فكتب علي رضي هللا عنه إىل عامله ابلبصرة إن 

 حارثة بن بدر حارب هللا ورسوله واتب من قبل أن نقدر عليه فال تعرضن إال خبري

وما ذكران من  فهذه األخبارفأطلق عليه اسم احملارب هلل ورسوله ومل يرتد وإمنا قطع الطريق 
معىن اآلية دليل على أن هذا االسم يلحق قطاع الطريق وإن مل يكونوا كفارا وال مشركني مع 

واخللف من فقهاء األمصار أن هذا احلكم غري خمصوص أبهل  خالف بني السلفأنه ال 
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ال يعتد  نالردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل امللة وحكي عن بعض املتأخرين مم
به أن ذلك خمصوص ابملرتدين وهو قول ساقط مردود خمالف لآلية وإمجاع السلف واخللف 

 ويدل على أن املراد به قطع الطريق من أهل امللة

قوله تعاىل إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم ومعلوم أن 
نهم قبل بة عنهم ابلتوبة بعد القدرة كما تسقطها عاملرتدين ال خيتلف حكمهم يف زوال العقو 

القدرة وقد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة أو بعدها وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن 
وجب عليه فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 

اربة تد يستحق القتل بنفس الردة دون احملعليهم هي املسقطة للحد عنهم وأيضا فإن املر 
واملذكور يف اآلية من استحق القتل ابحملاربة فعلمنا أنه مل يرد املرتد وأيضا ذكر فيه نفي من 
مل يتب قبل القدرة عليه واملرتد ال ينفى فعلمنا أن حكم اآلية جار يف أهل امللة وأيضا فإنه 

ابلكفر وإن األسري من أهل الردة مىت ال خالف أن أحدا ال يستحق قطع اليد والرجل 
حصل يف أيدينا عرض عليه اإلسالم فإن أسلم وإال قتل وال تقطع يده وال رجله وأيضا فإن 
اآلية أوجبت قطع يد احملارب ورجله ومل توجب منه شيئا آخر ومعلوم أن املرتد ال جيوز أن 

االقتصار هبم يف  قد أوجب تقطع يده ورجله وخيلى سبيله بل يقتل إن مل يسلم وهللا تعاىل
حال على قطع اليد والرجل دون غريه وأيضا ليس من حكم املرتدين الصلب فعلمنا أن اآلية 
يف غري أهل الردة ويدل عليه أيضا قوله تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 

ور رحيم فشرط ا أن هللا غفوقال يف احملاربني إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلمو 
يف زوال احلد عن احملاربني وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر ابلتوبة 

 (1)قبل القدرة وبعدها فلما علم أنه مل يرد". 
 

"اقتضى عموم اللفظ القطع من املنكب إىل أن تقوم الداللة على أن املراد ما -50 .134
م ملا تناوهلا إىل الكوع ومل جيز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل دونه وجائز أن يقال إن االس

يطلق عليه اسم اليد من غري تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إىل املرفق اترة وإىل 
املنكب أخرى مث قال تعاىل فاقطعوا أيديهما وكانت اليد حمظورة يف األصل فمىت قطعناها 
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مل جيز لنا قطع ما فوقه إال بداللة كما لو قال أعط هذا من الفصل فقد قضينا عهدة اآلية 
رجاال فأعطاه ثالثة منهم فقد فعل املأمور به إذ كان االسم يتناوهلم وإن كان اسم الرجال 
يتناول ما فوقهم فإن قال قائل يلزمكم يف التيمم مثله بقوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 

دليل اول العضو إىل املرفق اقتضاه العموم ومل ينزل عنه إال بمنه وقد قلتم فيه أن االسم ملا تن
قيل له مها خمتلفان من قبل أن اليد ملا كانت حمظورة يف األصل مث كان االسم يقع على 
العضو إىل املفصل وإىل املرفق مل جيز لنا قطع الزايدة ابلشك وملا كان األصل احلدث واحتاج 

من  بني السلف خالفال بيقني وهو التيمم إىل املرفق وال إىل استباحة الصالة مل يزل أيضا إ
الصدر األول وفقهاء األمصار أن القطع من املفصل وإمنا خالف فيه اخلوارج وقطعوا من 

 املنكب لوقوع االسم عليه وهم شذوذ ال يعدون خالفا

سلم و وقد روى حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 قطع يد سارق من الكوع

 وعن عمر وعلي أهنما قطعا اليد من املفصل

ويدل على أن دون الرسغ ال يقع عليه اسم اليد على اإلطالق قوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه ومل يقل أحد أنه يقتصر ابلتيمم على ما دون املفصل وإمنا اختلفوا فيما فوقه 

 أي موضع هوواختلفوا يف قطع الرجل من 

 فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم

وروى صاحل السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي هللا عنه مقطوعا من أطراف األصابع 
 فقيل له من قطعك فقال خري الناس

قال أبو رزين مسعت ابن عباس يقول أيعجز من رأى هؤالء أن يقطع كما قطع هذا األعرايب 
فما أخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها وروي مثله عن عطاء وأيب جعفر  يعين حنوه فلقد قطع

من قوهلما وعن عمر رضي هللا عنه يف آخرين يقطع الرجل من املفصل وهو قول فقهاء 
األمصار والنظر يدل على هذا القول التفاقهم على قطع اليد من املفصل الظاهر وهو الذي 

صل الظاهر الذي يلي الكعب النايت وأيضا يلي الزند وكذلك الواجب قطع الرجل من املف
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 (1)ملا اتفقوا على أنه ال يرتك". 
 

"ألن الناس يف دم القران واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم -51 .135
ه ومن بعدهم من الفقهاء أن قول خالف بني السلفمن يبيح األكل منه وال يوجبه وال 

وي عن عطاء واحلسن وإبراهيم وجماهد قالوا إن شاء فكلوا منها ليس على الوجوب وقد ر 
أكل وإن شاء مل أيكل قال جماهد إمنا هو مبنزلة قوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وقال إبراهيم  

 كان املشركون ال أيكلون من البدن حىت نزلت فكلوا منها فإن شاء أكل وإن شاء مل أيكل

وا حلسن قال كان الناس يف اجلاهلية إذا ذحبوروى يونس بن بكري عن أيب بكر اهلذيل عن ا
لطخوا ابلدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم ووضعوه على احلجارة وقالوا ال حيل لنا أن أنكل 
شيئا جعلناه هلل حىت أتكله السباع والطري فلما جاء اإلسالم جاء الناس إىل رسول هللا صلى 

 فأنزل هللا تعاىل أال نصنعه اآلن فإمنا هو هللهللا عليه وسلم فقالوا شيئا كنا نصنعه يف اجلاهلية 
 فكلوا منها وأطعموا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تفعلوا فإن ذلك ليس هلل

 وقال احلسن فلم يعزم عليهم األكل فإن شئت فكل وإن شئت فدع

 وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أكل من حلم األضحية

اآلية يقتضي أن يكون املذكور يف هذه اآلية من هبيمة األنعام اليت أمران  قال أبو بكر وظاهر
ابلتسمية عليها هي دم القران واملتعة وأقل أحواهلا أن تكون شاملة لدم القران واملتعة وسائر 

 الدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره دم املتعة والقران

مث ليقضوا  منها وأطعموا البائس الفقري والدليل على ذلك قوله تعاىل يف نسق التالوة فكلوا
 تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ابلبيت العتيق وال دم ترتتب عليه هذه األفعال إال دم املتعة

والقران إذ كان سائر الدماء جائزا له فعلها قبل هذه األفعال وبعدها فثبت أن املراد هبا دم 
الن لقران ال يؤكل منهما وظاهر اآلية يقتضي بطالقران واملتعة وزعم الشافعي أن دم املتعة وا

 قوله

 وقد روى جابر وأنس وغريمها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان قاران يف حجة الوداع

وروى جابر أيضا وابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم أهدى يف حجة الوداع مائة بدنة 
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در وطبخت ل بدنة بضعة فجمعت يف قحنر بيده منها ستني وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من ك
 وأكل منها وحتسى من املرقة فأكل صلى هللا عليه وسلم من دم القران

وأيضا ملا ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان قاران وأنه مل يكن ليختار من األعمال إال 
ان رب أفضلها فثبت أن القران أفضل من اإلفراد وأن الدم الواجب به إمنا هو نسك وليس جب

 (1)لنقص أدخله يف اإلحرام وملا كان نسكا جاز األكل منه كما أيكل من األضاحي". 
 

"ابلزان دون غريه وقد اختلف السلف والفقهاء يف التعريض ابلزان فقال أبو -52 .136
حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد بن شربمة والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي ال حد يف 
التعريض ابلقذف وقال مالك عليه فيه احلد وروى األوزاعي عن الزهري عن سامل عن ابن 

التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أىب الرحال عن عمر قال كان عمر يضرب احلد يف 
أمه عمرة أن رجلني استبا يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال أحدمها لآلخر وهللا 
ما أيب بزان وال أمي بزانية فاستشار يف ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أابه وأمه وقال 

م احلد فجلده عمر احلد مثانني ومعلو  آخرون قد كان ألبيه وأمه مدح غري هذا نرى أن جيلد
أن عمر مل يشاور يف ذلك إال الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خالفهم فثبت بذلك حصول 

مث ملا ثبت أن املراد بقوله والذين يرمون احملصنات هو الرمي ابلزان مل  اخلالف بني السلف
إمنا طريقها طريق املقاييس و  جيز لنا إجياب احلد على غريه إذ ال سبيل إىل إثبات احلدود من

االتفاق أو التوقيف وذلك معدوم يف التعريض مشاورة عمر الصحابة يف حكم التعريض 
داللة على أنه مل يكن عندهم فيه توقيف وأنه قال اجتهادا ورأاي وأيضا فإن التعريض مبنزلة 

ألصل أن ا أن االكناية احملتملة للمعاين وغري جائز إجياب احلد ابالحتمال لوجهني أحدمه
القائل بريء الظهر من اجللد فال جنلده ابلشك واحملتمل مشكوك فيه أال ترى أن يزيد بن 
ركانة ملا طلق امرأته ألبتة استحلفه النيب صلى هللا عليه وسلم ما أردت إال واحدة فلم يلزمه 

بداللة  الثالث ابالحتمال ولذلك قال الفقهاء يف كناايت الطالق إهنا ال جتعل طالقا إال
 والوجه اآلخر ما

 روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ادرءوا احلدود ابلشبهات
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وأقل أحوال التعريض حني كان حمتمال للقذف وغريه أن يكون شبهة يف سقوطه وأيضا قد 
فرق هللا تعاىل بني التعريض ابلنكاح يف العدة وبني التصريح فقال وال جناح عليكم فيما 

من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا أنكم ستذكروهنن ولكن ال عرضتم به 
تواعدوهن سرا يعين نكاحا فجعل التعريض مبنزلة اإلضمار يف النفس فوجب أن يكون كذلك 
حكم التعريض ابلقذف واملعىن اجلامع بينهما أن التعريض ملا كان فيه احتمال كان يف حكم 

أبو ختلف الفقهاء يف حد العبد يف القذف فقال أبو حنيفة و الضمري لوجود االحتمال فيه وا
يوسف وزفر وحممد ومالك وعثمان البيت والثوري والشافعي إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون 

 جلدة وقال األوزاعي جيلد مثانني

 (1)وروى الثوري عن جعفر بن حممد". 
 

 "القول يف هل هي من أوائل السور-53 .137

لف يف أهنا آية من أوائل السور أو ليست آبية منها، على ما ذكران من قال أبو بكر: مث اخت
مذهب أصحابنا أهنا ليست آبية من أوائل السور لرتك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 
الكتاب فكذلك حكمها يف غريها؛ إذ ليس من قول أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب 

أهنا آية من كل سورة، وما سبقه إىل هذا القول أحد  وأهنا من أوائل السور وزعم الشافعي
إمنا هو يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست آبية منها، ومل  اخلالف بني السلفألن 

يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الكتاب حديث 
ى هللا عليه  هريرة أن النيب صلسفيان بن عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب

وسلم قال: "قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، فنصفها يل، ونصفها 
لعبدي، ولعبدي ما سأل فإذا قال: }احلمد هلل رب العاملني{ قال هللا: محدين عبدي، وإذا 

 }مالك يوم قال: }الرمحن الرحيم{ قال: جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي، وإذا قال:
الدين{ قال: فوض إيل عبدي، وإذا قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ قال: هذه بيين وبني 
عبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول عبدي: }اهدان الصراط املستقيم{ إىل آخرها، قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاحتة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة، فدل ذلك 
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 نها.على أهنا ليست م

ومن املعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا عرب ابلصالة عن قراءة فاحتة الكتاب وجعلها 
نصفني، فانتفى بذلك أن تكون }بسم هللا الرمحن الرحيم{ آية منها من وجهني: أحدمها: 
أنه مل يذكرها يف القسمة؛ الثاين أهنا لو صارت يف القسمة ملا كانت نصفني، بل كان يكون 

هلل فيها أكثر مما للعبد ألن }بسم هللا الرمحن الرحيم{ ثناء على هللا تعاىل ال شيء للعبد ما 
فيه. فإن قال قائل: إمنا مل يذكرها ألنه قد ذكر الرمحن الرحيم يف أضعاف السورة، قيل". 

(1) 
 

 "القول يف هل هي من أوائل السور-54 .138

 من أو ليست آبية منها، على ما ذكران قال أبو بكر: مث اختلف يف أهنا آية من أوائل السور
مذهب أصحابنا أهنا ليست آبية من أوائل السور لرتك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 
الكتاب فكذلك حكمها يف غريها؛ إذ ليس من قول أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب 

 ه إىل هذا القول أحدوأهنا من أوائل السور وزعم الشافعي أهنا آية من كل سورة، وما سبق
إمنا هو يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست آبية منها، ومل  اخلالف بني السلفألن 

يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الكتاب حديث 
 هسفيان بن عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا علي

وسلم قال: "قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، فنصفها يل، ونصفها 
لعبدي، ولعبدي ما سأل فإذا قال: }احلمد هلل رب العاملني{ قال هللا: محدين عبدي، وإذا 
قال: }الرمحن الرحيم{ قال: جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي، وإذا قال: }مالك يوم 

 عبدي، وإذا قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ قال: هذه بيين وبني الدين{ قال: فوض إيل
عبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول عبدي: }اهدان الصراط املستقيم{ إىل آخرها، قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاحتة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة، فدل ذلك 

 على أهنا ليست منها.

ا هللا عليه وسلم إمنا عرب ابلصالة عن قراءة فاحتة الكتاب وجعله ومن املعلوم أن النيب صلى
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نصفني، فانتفى بذلك أن تكون }بسم هللا الرمحن الرحيم{ آية منها من وجهني: أحدمها: 
أنه مل يذكرها يف القسمة؛ الثاين أهنا لو صارت يف القسمة ملا كانت نصفني، بل كان يكون 

لعبد بسم هللا الرمحن الرحيم{ ثناء على هللا تعاىل ال شيء لما هلل فيها أكثر مما للعبد ألن }
فيه. فإن قال قائل: إمنا مل يذكرها ألنه قد ذكر الرمحن الرحيم يف أضعاف السورة، قيل". 

(1) 
 

"وجوب الزكاة ال ينفي بقاء وجوب صدقة الفطر، وعلى أن األوىل أن فرض -55 .139
 يف أن "حم السجدة" مكية،  السلفخالف بنيالزكاة متقدم على صدقة الفطر ألنه ال 

وأهنا من أوائل ما نزل من القرآن، وفيها وعيد اترك الزكاة عند قوله: }وويل للمشركني الذين 
[ واألمر بصدقة الفطر إمنا كان 7ال يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم كافرون{ ]فصلت: 

وجماهد  وي عن ابن عمرابملدينة، فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم لصدقة الفطر. وقد ر 
[ أهنا حمكمة وأنه حق واجب 141يف قوله تعاىل: }وآتوا حقه يوم حصاده{ ]األنعام: 

 عند القوم غري الزكاة.

وأما احلقوق اليت جتب أبسباب من قبل العبد حنو الكفارات والنذور، فال خالف أن الزكاة 
 مل تنسخها.

 لذين مات آابؤهم. واملساكني خمتلف فيه،واليتامى املرادون ابآلية هم الصغار الفقراء ا
وسنذكر ذلك يف سورة براءة إن شاء هللا تعاىل. وابن السبيل روي عن جماهد أنه املسافر، 
وعن قتادة أنه الضيف. والقول األول أشبه ألنه إمنا مسي ابن السبيل ألنه على الطريق، كما 

 قيل للطري اإلوز: ابن ماء ملالزمته له. قال ذو الرمة:

 وردت اعتسافا والثراي كأهنا ... على قمة الرأس ابن ماء حملق

والسائلني يعين به الطالبني للصدقة، قال هللا تعاىل: }والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل 
[ حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن املثىن قال: 25 -24واحملروم{ ]املعارج: 

نا سفيان قال: حدثنا مصعب بن حممد قال: حدثنا يعلى حدثنا حممد بن كثري قال: حدث
بن أيب حيىي عن فاطمة بنت حسني بن علي رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني قالت: قال رسول 
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هللا صلى هللا عليه وسلم: "للسائل حق، وإن جاء على فرس". حدثنا عبد الباقي بن قانع 
م عن حدثنا عبد هللا بن زيد بن أسلقال: حدثنا عبيد بن شريك: حدثنا أبو اجلماهر قال: 

أبيه عن أيب هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أعطوا السائل وإن أتى على 
 (1)فرس" وهللا تعاىل أعلم.". 

 

"يكون موليا إذا حلف أن ال جيامعها على وجه الضرار والغضب. والثاين: ما -56 .140
ماع إيالء؛ ومل يفرق بني الرضا والغضب، روي عن ابن عباس: أن كل ميني حالت دون اجل

وهو قول إبراهيم وابن سريين والشعيب. والثالث: ما روي عن سعيد بن املسيب: أنه يف 
اجلماع وغريه من الصفات، حنو أن حيلف أن ال يكلمها فيكون موليا. وقد روى جعفر بن 

 حلقها شيئا أن يفبرقان عن يزيد بن األصم قال: تزوجت فلقيت ابن عباس فقال: بلغين 
قال: اتهلل لقد خرجت وما أكلمها قال: عليك هبا قبل أن متضي أربعة أشهر. فهذا يدل 
على موافقة قول سعيد بن املسيب، ويدل على موافقة ابن عمر يف أن اهلجران من غري ميني 

رق فهو اإليالء والرابع: قول ابن عمر أنه إن هجرها فهو إيالء، ومل يذكر احللف. فأما من 
بني حلفه على ترك مجاعها ضرارا وبينه على غري وجه الضرار، فإنه ذهب إىل أن اجلماع 
حق هلا وهلا املطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك، فإذا حلف على ترك حقها من 
اجلماع كان موليا حىت تصل إىل حقها من الفرقة؛ إذ ليس له إال إمساكها مبعروف أو تسريح 

ذا قصد الصالح يف ذلك، أبن تكون مرضعة فحلف أن ال جيامعها لئال إبحسان. وأما إ
يضر ذلك ابلصيب، فهذا مل يقصد منع حقها وال هو غري ممسك هلا مبعروف فال يلزم التسريح 

 ابإلحسان وال يتعلق بيمينه حكم الفرقة.

ي أن ضوقوله: }فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم{ يستدل به من اعترب الضرار؛ ألن ذلك يقت
يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه. وهذا عندان ال يدل على ختصيصه من كان هذا وصفه؛ 
ألن اآلية قد مشلت اجلميع، وقاصد الضرر أحد من مشله العموم، فرجع هذا احلكم إليه دون 
غريه. ويدل على استواء حال املطيع والعاصي يف ذلك أهنما يستواين يف وجوب الكفارة 

جيب أن يستواي يف إجياب الطالق مبضي املدة. وأيضا سائر األميان املعقودة ابحلنث، كذلك 
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ال خيتلف فيه حكم املطيع والعاصي فيما يتعلق هبا من إجياب الكفارة، وجب أن يكون  
كذلك حكم الطالق؛ ألهنما مجيعا يتعلقان ابليمني. وأيضا ال خيتلف حكم الرجعة على 

وفقهاء األمصار على خالف ذلك؛ ألن اآلية مل تفرق  وجه الضرار وغريه، وكذلك اإليالء،
بني املطيع والعاصي فهي عامة يف اجلميع. وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمني 
على الكالم وحنوه فال معىن له؛ ألن قوله: }للذين يؤلون من نسائهم{ ال خالف أنه قد 

ا مول، أن احلالف على ترك مجاعه أضمر فيه اليمني على ترك اجلماع، التفاق اجلميع على
فرتك اجلماع مضمر يف اآلية عند اجلميع فأثبتناه، وما عدا ذلك من ترك الكالم وحنوه مل تقم 
الداللة على إضماره يف اآلية فلم يضمره. ويدل على ما بيناه قوله: }فإن فاءوا فإن هللا 

فيه  خالف بني السلفوال غفور رحيم{ ومعلوم عند اجلميع أن املراد ابلفيء هو اجلماع 
 (1)فدل ذلك على أن". 

 

"عدهتا، فدل على أنه ال تعلق للزوم اإلحصاء وال لوقت طالق السنة بكونه -57 .141
 هو املعتد به دون غريه.

وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعرتاضه يف هذا الفصل: وقد اعتربمت يعين أهل العراق معاين 
ي وقت الصالة، وهللا تعاىل إمنا أوجب العدة ابألقراء أخر غري األقراء، من االغتسال أو مض

وليس االغتسال وال مضي وقت الصالة يف شيء. فيقال له: مل نعترب غري األقراء اليت هي 
عندان، ولكنا مل نتيقن انقضاء احليض واحلكم مبضيه إال أبحد معنيني ملن كانت أايمها دون 

 فتكون طاهرا ابالتفاق على ما روي عن عمرالعشرة: وهو االغتسال واستباحة الصالة به، 
وعلي وعبد هللا وعظماء السلف من بقاء الرجعة إىل أن تغتسل، أو ميضي عليها وقت 

الصالة فيلزمها فرضها، فيكون لزوم فرض الصالة منافيا لبقاء حكم احليض. وهذا إمنا هو  
لة يف م يف املسأكالم يف مضي احليضة الثالثة ووقوع الطهر منها، وليس ذلك من الكال

شيء، أال ترى أان نقول: إن أايمها إذا كانت عشرة انقضت عدهتا مبضي العشرة اغتسلت 
أو مل تغتسل؟ حلصول اليقني ابنقضاء احليضة؛ إذ ال يكون احليض عندان أكثر من عشرة، 

 فامللزم لنا ذلك على اعتبار احليض مغفل يف إلزامه واضع لألقراء يف غري موضعها.
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أبو بكر رمحه هللا: وقد أفردان هلذه املسألة كتااب واستقصينا القول فيها أكثر من هذا، قال 
 وفيما ذكرانه ههنا كفاية.

وهذا الذي ذكره هللا تعاىل من العدة ثالثة قروء ومراده مقصور على احلرة دون األمة، وذلك؛ 
ي د روينا عن علأن عدة األمة على النصف من عدة احلرة؛ وق خالف بني السلفألنه ال 

وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن اثبت وآخرين منهم: أن عدة األمة على النصف من عدة 
احلرة وقد روينا عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "أن طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان" 

ن و والسنة واإلمجاع قد دال على أن مراد هللا تعاىل يف قوله: }ثالثة قروء{ هو احلرائر د
 اإلماء.

قوله تعاىل: }وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن{ روى األعمش عن أيب 
الضحى عن مسروق عن أيب بن كعب قال: كان من األمانة أن اؤمتنت املرأة على فرجها. 
وروى انفع عن ابن عمر يف قوله تعاىل: }وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن{ 

ض واحلبل". وقال عكرمة: احليض واحلكم عن جماهد وإبراهيم، أحدمها: "احلمل" قال: "احلي
وقال اآلخر: "احليض". وعن علي أنه استحلف امرأة أهنا مل تستكمل احليض؛ وقضى بذلك 

 (1)عثمان.". 
 

"عنها زوجها، وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطالق، العتبار اجلميع ابحلمل -58 .142
قالوا مجيعا: "إن مضي الشهور ال تنقضي به عدهتا إذا كانت حامال يف انقضاء العدة؛ ألهنم 

حىت تضع محلها" فوجب أن يكون قوله تعاىل: }وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن{ 
[ مستعمال على مقتضاه وموجبه وغري جائز اعتبار الشهور معه. ويدل على 4]الطالق: 

 عنها زوجها. ويدل عليه أيضا أن قوله ذلك أيضا أن عدة الشهور خاصة يف غري املتوىف
تعاىل: }واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ مستعمل يف املطلقات غري احلوامل، وأن 
األقراء غري مشروطة مع احلمل يف احلامل، بل كانت عدة احلامل املطلقة وضع احلمل من 

موعني عدة هلا أبن ال غري ضم األقراء إليها. وقد كان جائزا أن يكون احلمل واألقراء جم
تنقضي عدهتا بوضع احلمل حىت حتيض ثالث حيض، فكذلك جيب أن تكون عدة احلامل 
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املتوىف عنها زوجها هي احلمل غري مضموم إليه الشهور. وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قلت اي رسول هللا يف هذه اآلية حني نزلت }وأوالت األمحال أجلهن 

[ يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها؟ قال: "فيهما مجيعا". وقد 4لهن{ ]الطالق: أن يضعن مح
روت أم سلمة أن سبيعة بنت احلارث ولدت بعد وفاة زوجها أبربعني ليلة، فأمرها رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أبن تتزوج. وروى منصور عن إبراهيم عن األسود عن أيب السنابل 

احلارث وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فأمرها بن بعكك: "أن سبيعة بنت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تتزوج". وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة ال مساغ 

 ألحد يف العدول عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب.

هاء ني فقفيما نعلمه وب خالف بني السلفوهذه اآلية خاصة يف احلرائر دون اإلماء؛ ألنه ال 
األمصار يف أن عدة األمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخسة أايم نصف عدة احلرة. وقد 
حكي عن األصم أهنا عامة يف األمة واحلرة، وكذلك يقول يف عدة األمة يف الطالق "إهنا 
ثالث حيض" وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف واخللف خمالف للسنة؛ ألن السلف 

األمة من احليض والشهور على النصف من عدة احلرة؛ وقال النيب  مل خيتلفوا يف أن عدة
صلى هللا عليه وسلم: "طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان" وهذا خرب قد تلقاه الفقهاء 

 ابلقبول واستعملوه يف تنصيف عدة األمة، فهو يف حيز التواتر املوجب للعلم عندان.

مسعود وابن  مل تعلم مبوته وبلغها اخلرب، فقال ابن واختلف السلف يف املتوىف عنها زوجها إذا
عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد: "عدهتا منذ يوم ميوت، وكذلك يف الطالق من يوم 
طلق" وهو قول األسود بن يزيد يف آخرين، وهو قول فقهاء األمصار. وقال علي واحلسن 

 (1)ويف".  البصري وخالس بن عمرو: "من يوم أيتيها اخلرب يف املوت،
 

"وفيما وصف دليل على اقتضاء اآلية التخيري بني تزوج األمة واحلرة ملن يستطيع -59 .143
أن يتزوج حرة؛ ألن التخيري ال يصح إال فيما ميكنه فعل كل واحد منهما على حاله فقد 
حوت هذه اآلية الداللة من وجهني على جواز تزويج األمة مع وجود الطول إىل احلرة، 

م قوله تعاىل: }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{ وذلك شامل للحرائر أحدمها: عمو 
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واإلماء لوقوع اسم النساء عليهن. والثاين: قوله تعاىل: }أو ما ملكت أميانكم{ وذلك 
يقتضي التخيري بينهن وبني احلرائر يف التزويج، وقد قدمنا داللة قوله تعاىل: }وألمة مؤمنة 

على ذلك يف سورة البقرة. ويدل عليه أيضا قوله تعاىل: [ 221خري من مشركة{ ]البقرة: 
[ وذلك عموم شامل للحرائر 24}وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم{ ]النساء: 

 واإلماء، وغري جائز ختصيصه إال بداللة.

وأما قوله تعاىل: }ذلك أدىن أال تعولوا{ فإن ابن عباس واحلسن وجماهدا وأاب رزين والشعيب 
 مالك وإمساعيل وعكرمة وقتادة قالوا: "يعين ال متيلوا عن احلق". وروى إمساعيل بن أيب وأاب

خالد عن أيب مالك الغفاري: "ذلك أدىن أال تعولوا: أن ال متيلوا". وأنشد عكرمة شعرا أليب 
 طالب:

 مبيزان صدق ال خيس شعرية ... ووزان قسط وزنه غري عائل

صل العول اجملاوزة للحد، فالعول يف الفريضة جماوزة حد قال: غري مائل. قال أهل اللغة أ
السهام املسماة، والعول امليل الذي هو خالف العدل خلروجه عن حد العدل، وعال يعول 
إذا جار، وعال يعيل إذا تبخرت، وعال يعيل إذا افتقر، حكى لنا ذلك أبو عمر غالم ثعلب. 

؛ قال: ولوا{ معناه: أن ال يكثر من تعولونوقال الشافعي يف قوله تعاىل: }ذلك أدىن أال تع
هذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته. وقد خطأه الناس يف ذلك من ثالثة أوجه: 

وكل من روي عنه تفسري هذه اآلية أن معناه: أن ال  خالف بني السلفأحدها: أنه ال 
الناس.  ه من القسم بنيمتيلوا وأن ال جتوروا، وأن هذا امليل هو خالف العدل الذي أمر هللا ب

والثاين: خطأه يف اللغة؛ ألن أهل اللغة ال خيتلفون يف أنه ال يقال يف كثرة العيال" عال يعول" 
ذكره املربد وغريه من أئمة اللغة، وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن: أن ال تعولوا، قال: أن ال 

الواحدة أو ملك اليمني، جتوروا، يقال: علت علي أي جرت. والثالث: أن يف اآلية ذكر 
واإلماء يف العيال مبنزلة النساء، وال خالف أن له أن جيمع من العدد من شاء مبلك اليمني، 
فعلمنا أنه مل يرد كثرة العيال وأن املراد نفي اجلور وامليل بتزوج امرأة واحدة؛ إذ ليس معها من 

 (1)هللا أعلم.". يلزمه القسم بينه وبينها؛ إذ ال قسم لإلماء مبلك اليمني؛ و
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"تعاىل اجلمع بينهما، وغري جائز ختيري الزوج يف أن خيتار أيتهما شاء من قبل -60 .144
أن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح يف العدة أو هي حتت زوج، فال يصح أبدا. ومن اجلمع 
أن يتزوج إحدامها مث يتزوج األخرى بعدها، فال يصح نكاح الثانية؛ ألن اجلمع هبا حصل 

قدها وقع منهيا عنه وعقد األوىل وقع مباحا، فيفرق بينه وبني الثانية. ومن اجلمع أيضا وع
أن جيمع بني وطئهما مبلك اليمني، فيطأ إحدامها مث يطأ األخرى قبل إخراج املوطوءة األوىل 

اع مث زال وحصل اإلمج خالف بني السلفمن ملكه؛ فهذا ضرب من اجلمع، وقد كان فيه 
 (1)ع بينهما مبلك اليمني.". على حترمي اجلم

 

"إال من صام وصلى". ومل خيتلفوا يف جوازه يف رقبة الظهار. ويدل على صحة -61 .145
القول األول قوله تعاىل: }فتحرير رقبة مؤمنة{ ، وهذه رقبة مؤمنة لقول النيب صلى هللا عليه 

الفطرة عند  موسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه" فأثبت له حك
الوالدة، فوجب جوازه إبطالق اللفظ. ويدل عليه أن قوله تعاىل: }ومن قتل مؤمنا خطأ{ 
منتظم للصيب كما يتناول الكبري، فوجب أن يتناوله عموم قوله تعاىل: }فتحرير رقبة مؤمنة{ 

جب و ، ومل يشرط هللا عليها الصيام والصالة فال جتوز الزايدة فيه؛ ألن الزايدة يف النص م
النسخ؛ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مواله عن كفارته قبل حضور وقت الصالة والصيام كان 

 جمزاي عن الكفارة حلصول اسم اإلميان، فكذلك الصيب إذا كان داخال يف إطالق اسم اإلميان.

فإن قيل: العبد املعتق بعد إسالمه ال جيزي إال أن يكون قد صام وصلى. قيل له: ال خيتلف 
ون يف إطالق اسم اإلميان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصالة أو الصوم، املسلم

فمن أين شرطت مع اإلميان فعل الصالة والصوم وهللا سبحانه مل يشرطهما؟ ومل زدت يف 
اآلية ما ليس فيها وحظرت ما أابحته من غري نص يوجب ذلك وفيه إجياب نسخ القرآن؟ 

الرجل يف ابب التوارث والصالة عليه ووجوب الدية على وأيضا ملا كان حكم الصيب حكم 
قاتله، وجب أن يكون حكمه حكمه يف جوازه عن الكفارة، إذ كانت رقبة اتمة هلا حكم 

 اإلميان.

فإن قيل: قوله تعاىل: }فتحرير رقبة مؤمنة{ يقتضي حقيقة رقبة ابلغة معتقدة لإلميان ال من 
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الف مع ذلك أيضا أن الرقبة اليت هذه صفتها مرادة هلا حكم اإلميان من غري اعتقاد، وال خ
ابآلية؛ فال يدخل فيها من ال تلحقه هذه السمة إال على وجه اجملاز وهو الطفل الذي ال 

د أن غري البالغ جائز يف كفارة اخلطإ إذا كان ق خالف بني السلفاعتقاد له. قيل له: ال 
أال ترى أن من له سبع سنني مأمور صام وصلى، ومل يشرط أحد وجود اإلميان منه حقيقة 

ابلصالة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح لإلميان؟ فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 
حقيقة اإلميان للرقبة؛ وملا ثبت ذلك ابتفاق السلف علمنا أن االعتبار فيه مبن حلقته مسة 

وازه مسلما، فوجب جاإلميان على أي وجه مسي، والصيب هبذه الصفة إذا كان أحد أبويه 
 (1)عن الكفارة.". 

 

"يعقوب بن شيبة قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا الفضل بن سليمان -62 .146
النمريي قال: حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النمريي قال: أخربين قرة بن دعموص النمريي 

هذا دية أيب  دقال: أتيت أان وعمي النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت: اي رسول هللا إن يل عن
فمره أن يعطينيها قال: "أعطه دية أبيه" وكان قتل يف اجلاهلة، قلت: اي رسول هللا هل ألمي 
فيها حق؟ قال: نعم وكانت ديته مائة من اإلبل فقد حوى هذا اخلرب أحكاما: منها أن 

ن دية ماملسلم والكافر يف الدية سواء ألنه أخرب أنه قتل يف اجلاهلية. ومنها أن املرأة ترث 
وفقهاء األمصار يف ذلك،  خالف بني السلفزوجها. ومنها أن الدية مائة من اإلبل؛ وال 

 (2)وهللا أعلم.". 
 

""معناه األشهر احلرم". وقال عكرمة: "هو ذو القعدة وذو احلجة وحمرم -63 .147
ورجب". وجائز أن يكون املراد بقوله: }وال الشهر احلرام{ هذه األشهر كلها، وجائز أن 

ن الذي يقتضيه اللفظ واحدا منها. وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة داللة اللفظ يكو 
 إذ كان مجيعها يف حكم واحد منها، فإذا بني حكما واحدا منها فقد دل على حكم اجلميع.

قوله تعاىل: }وال اهلدي وال القالئد{ أما اهلدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من الذابئح 
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نيب صلى هللا عليه وسلم: "املبكر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة، مث الذي يليه  والصدقات قال ال
كاملهدي بقرة، مث الذي يليه كاملهدي شاة، مث الذي يليه كاملهدي دجاجة، مث الذي يليه  

كاملهدي بيضة" ، فسمى الدجاجة والبيضة هداي، وأراد به الصدقة. وكذلك قال أصحابنا 
عليه أن يتصدق به. إال أن اإلطالق إمنا يتناول أحد هذه  فيمن قال: "ثويب هذا هدي" أن

األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم إىل احلرم وذحبه فيه، قال هللا تعاىل: }فإن أحصرمت 
واخللف من أهل العلم أن  خالف بني السلف[ وال 196فما استيسر من اهلدي{ ]البقرة: 

به ذوا عدل منكم هداي ابلغ الكعبة{ ]املائدة:  أدانه شاة؛ وقال تعاىل: }من النعم حيكم
[ وأقله 196[ ، وقال: }فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي{ ]البقرة: 95

شاة عند مجيع الفقهاء؛ فاسم اهلدي إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه األصناف الثالثة يف 
 احلرم.

اهلدي الذي قد جعل للذبح يف احلرم، وقوله: }وال اهلدي{ أراد به النهي عن إحالل 
وإحالل استباحته لغري ما سيق إليه من القربة؛ وفيه داللة على حظر االنتفاع ابهلدي إذا 
ساقه صاحبه إىل البيت أو أوجبه هداي من جهة نذر أو غريه، وفيه داللة على حظر األكل 

نع جواز األكل من هدي من اهلدااي نذرا كان أو واجبا من إحصار أو جزاء صيد. وظاهره مي
 املتعة والقران لشمول االسم له، إال أن الداللة قد قامت عندان على جواز األكل منه.

وأما قوله عز وجل: }وال القالئد{ فإن معناه: ال حتلوا القالئد. وقد روي يف أتويل القالئد 
ى أن يدل علوجوه عن السلف، فقال ابن عباس: "أراد اهلدي املقلد". قال أبو بكر: هذا 

من اهلدي ما يقلد ومنه ما ال يقلد، والذي يقلد اإلبل والبقر، والذي ال يقلد الغنم، فحظر 
تعاىل إحالل اهلدي مقلدا وغري مقلد. وقال جماهد: "كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 

 هوالبهائم من حلاء شجر احلرم، فكان ذلك أمنا هلم، فحظر هللا تعاىل استباحة ما هذا وصف
وذلك منسوخ يف الناس ويف البهائم غري اهلدااي". وروي حنوه عن قتادة يف تقليد الناس حلاء 
شجر احلرم. وقال بعض أهل العلم: "أراد به قالئد اهلدي أبن يتصدقوا هبا وال ينتفعوا هبا". 

 (1)وروي عن احلسن أنه قال: "يقلد اهلدي". 
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آمني البيت احلرام{ إمنا أريد به "ال. وهذا يدل على أن قوله تعاىل: }وال -64 .148
املؤمنون عند احلسن؛ ألنه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله: }فال يقربوا 

[ . وقوله أيضا: }وال الشهر احلرام{ حظر 28املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
ا روي عن على حنو مالقتال فيه منسوخ مبا قدمنا إال أن يكون عند احلسن هذا احلكم اثبتا 

 عطاء.

قوله تعاىل: }يبتغون فضال من رهبم ورضواان{ روي عن ابن عمر أنه قال: أريد به الربح يف 
التجارة، وهو حنو قوله تعاىل: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم{ ]البقرة: 

ل هللا تعاىل ز [ . وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن التجارة يف احلج، فأن198
ذلك؛ وقد ذكرانه فيما تقدم. وقال جماهد يف قوله تعاىل: }يبتغون فضال من رهبم ورضواان{ 

 : "األجر والتجارة".

قوله تعاىل: }وإذا حللتم فاصطادوا{ . قال جماهد وعطاء يف آخرين: "هو تعليم، إن شاء 
ضيت له تعاىل: }فإذا قصاد وإن شاء مل يصد". قال أبو بكر: هو إطالق من حظر مبنزلة قو 

[ ملا حظر البيع بقوله: 10الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا{ ]اجلمعة: 
[ عقبه ابإلطالق بعد الصالة بقوله: }فانتشروا يف األرض وابتغوا 9}وذروا البيع{ ]اجلمعة: 

 [ .10من فضل هللا{ ]اجلمعة: 

إحراما متقدما؛ ألن اإلحالل ال يكون إال وقوله تعاىل }وإذا حللتم فاصطادوا{ قد تضمن 
بعد اإلحرام، وهذا يدل على أن قوله: }وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام{ قد 
اقتضى كون من فعل ذلك حمرما، فيدل على أن سوق اهلدي وتقليده يوجب اإلحرام. ويدل 

ان مكة إال ابإلحرام،؛ إذ ك قوله: }وال آمني البيت احلرام{ على أنه غري جائز ألحد دخول
قوله: }وإذا حللتم فاصطادوا{ قد تضمن أن يكون من أم البيت احلرام فعليه إحرام حيل، 
منه وحيل له االصطياد بعده. وقوله: }وإذا حللتم فاصطادوا{ قد أراد به اإلحالل من 

ياد يف احلرم طاإلحرام واخلروج من احلرم أيضا؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قد حظر االص
به  واخللف فيه، فعلمنا أنه قد أراد خالف بني السلفبقوله: "وال ينفر صيدها" ، وال 

اخلروج من احلرم واإلحرام مجيعا. وهو يدل على جواز االصطياد ملن حل من إحرامه ابحللق، 
هذا و وأن بقاء طواف الزايرة عليه ال مينع االصطياد، لقوله تعاىل: }وإذا حللتم فاصطادوا{ 
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 قد حل؛ إذ كان هذا احللق واقعا لإلحالل.

وقوله تعاىل: }وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا{ قال ابن 
عباس وقتادة: "ال جيرمنكم: ال حيملنكم". وقال أهل اللغة: يقال جرمين زيد على بغضك 

 (1)ى أهلي أي". أي محلين عليه. وقال الفراء: ال يكسبنكم، يقال: جرمت عل
 

 "ابب تزوج الكتابيات-65 .149

قال هللا تعاىل: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ . قال أبو بكر: اختلف 
يف املراد ابحملصنات ههنا، فروي عن احلسن والشعيب وإبراهيم والسدي: أهنم العفائف. وروي 

عفر بن حممد الواسطي قال: عن عمر ما يدل على أن املعىن عنده ذلك، وهو ما حدثنا ج
حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حممد بن يزيد عن 
الصلت بن هبرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية، فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: ال، ولكين أخاف أن تواقعوا 

ومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعين العواهر. فهذا يدل على أن معىن اإلحصان عنده ههنا  امل
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعيب يف قوله: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم{ قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من اجلنابة وأن حتصن فرجها". 

اهد: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ قال: وروى ابن أيب جنيح عن جم
 "احلرائر".

قال أبو بكر: االختالف يف نكاح الكتابية على أحناء خمتلفة، منها إابحة نكاح احلرائر منهن 
 (2)وفقهاء األمصار فيه إال شيئا".  خالف بني السلفإذا كن ذميات، فهذا ال 

 

 "ابب تزوج الكتابيات-66 .150

عاىل: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ . قال أبو بكر: اختلف قال هللا ت
يف املراد ابحملصنات ههنا، فروي عن احلسن والشعيب وإبراهيم والسدي: أهنم العفائف. وروي 
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عن عمر ما يدل على أن املعىن عنده ذلك، وهو ما حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال: 
مان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حممد بن يزيد عن حدثنا جعفر بن حممد بن الي

الصلت بن هبرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية، فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: ال، ولكين أخاف أن تواقعوا 

ههنا   لى أن معىن اإلحصان عندهاملومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعين العواهر. فهذا يدل ع
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعيب يف قوله: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم{ قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من اجلنابة وأن حتصن فرجها". 

ل: اوروى ابن أيب جنيح عن جماهد: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ ق
 "احلرائر".

قال أبو بكر: االختالف يف نكاح الكتابية على أحناء خمتلفة، منها إابحة نكاح احلرائر منهن 
 (1)وفقهاء األمصار فيه إال شيئا".  خالف بني السلفإذا كن ذميات، فهذا ال 

 

"قال أبو بكر ظاهر اآلية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة؛ ألنه -67 .151
م إليها شرطا لفعل الطهارة، وحكم اجلزاء أن يتأخر عن الشرط، أال ترى أن من جعل القيا

قال المرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إمنا يقع الطالق بعد الدخول، وإذا قيل: إذا لقيت 
زيدا فأكرمه أنه موجب لإلكرام بعد اللقاء؟ وهذا ال خالف فيه بني أهل اللغة أنه مقتضى 

اب واخللف أن القيام إىل الصالة ليس بسبب إلجي خالف بني السلف اللفظ وحقيقته؛ وال
الطهارة وأن وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غري القيام، فليس إذا هذا اللفظ عموما يف 
إجياب الطهارة بعد القيام إىل الصالة، إذ كان احلكم فيه متعلقا بضمري غري مذكور. وليس 

الطهارة بعد القيام إىل الصالة من وجهني: أحدمها: يف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار وجوب 
ما ذكران من تعلق احلكم بضمري غري مذكور حيتاج فيه إىل طلب الداللة عليه من غريه 
والثاين: أن "إذا" ال توجب التكرار يف لغة العرب؛ أال ترى أن من قال لرجل: إذا دخل زيد 

 فإن دخلها مرة أخرى مل يستحق شيئا؟الدار فأعطه درمها فدخلها مرة أنه يستحق درمها، 
وكذلك من قال المرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت، فإن دخلتها 
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مرة أخرى مل تطلق؛ فثبت بذلك أنه ليس يف اآلية داللة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار 
 القيام إليها.

ية بنفسها : قد بينا أن اآلية غري مكتففإن قيل: فلم يتوضأ أحد ابآلية إال مرة واحدة. قيل له
يف إجياب الطهارة دون بيان مراد الضمري هبا، فقول القائل: "إنه مل يتوضأ ابآلية إال مرة 
واحدة" خطأ؛ ألن اآلية يف معىن اجململ املفتقر إىل البيان، فمهما ورد به البيان فهو املراد 

و  على حسب ما اقتضاه بيان املراد، ولالذي به تعلق احلكم على وجه اإلفراد أو التكرار 
كان لفظ اآلية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد فيه غري مفتقر إىل البيان مل يكن أيضا موجبا 
لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ، وإمنا كان يوجب التكرار من جهة املعىن 

 (1). الذي علق به وجوب الطهارة وهو احلدث دون القيام إليها."
 

"وسعى يف األرض فسادا واتب من قبل أن يقدر عليه، فكتب علي رضي هللا -68 .152
عنه إىل عامله ابلبصرة: "إن حارثة بن بدر حارب هللا ورسوله واتب من قبل أن نقدر عليه، 

 فال تعرضن له إال خبري" فأطلق عليه اسم احملارب هلل ورسوله ومل يرتد وإمنا قطع الطريق.

ما ذكران من معىن اآلية دليل على أن هذا االسم يلحق قطاع الطريق وإن مل فهذه األخبار و 
واخللف من فقهاء األمصار أن  خالف بني السلفيكونوا كفارا وال مشركني، مع أنه ال 

هذا احلكم غري خمصوص أبهل الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل امللة. وحكي 
أن ذلك خمصوص ابملرتدين؛ وهو قول ساقط مردود  عن بعض املتأخرين ممن ال يعتد به

خمالف لآلية وإمجاع السلف واخللف. ويدل على أن املراد به قطاع الطريق من أهل امللة قوله 
تعاىل: }إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم{ . ومعلوم أن 

نهم قبل نهم ابلتوبة بعد القدرة كما تسقطها عاملرتدين ال خيتلف حكمهم يف زوال العقوبة ع
القدرة، وقد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة أو بعدها. وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد 
عمن وجب عليه، فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة وأن توبتهم من الفعل قبل 

ة دون تد يستحق القتل بنفس الردالقدرة عليهم هي املسقطة للحد عنهم. وأيضا فإن املر 
احملاربة، واملذكور يف اآلية من استحق القتل ابحملاربة، فعلمنا أنه مل يرد املرتد. وأيضا ذكر فيه 
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نفي من مل يتب قبل القدرة عليه، واملرتد ال ينفى، فعلمنا أن حكم اآلية جار يف أهل امللة. 
الرجل ابلكفر، وإن األسري من أهل وأيضا فإنه ال خالف أن أحدا ال يستحق قطع اليد و 

الردة مىت حصل يف أيدينا عرض عليه اإلسالم فإن أسلم وإال قتل وال تقطع يده وال رجله. 
وأيضا فإن اآلية أوجبت قطع يد احملارب ورجله ومل توجب معه شيئا آخر، ومعلوم أن املرتد 

اىل قد أوجب هللا تعال جيوز أن تقطع يده ورجله وخيلى سبيله بل يقتل إن مل يسلم، و
االقتصار هبم يف حال على قطع اليد والرجل دون غريه. وأيضا ليس من حكم املرتدين 
الصلب، فعلمنا أن اآلية يف غري أهل الردة. ويدل عليه قوله تعاىل: }قل للذين كفروا إن 

بل ق [ وقال يف احملاربني: }إال الذين اتبوا من38ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف{ ]األنفال: 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم{ فشرط يف زوال احلد عن احملاربني وجود التوبة 
منهم قبل القدرة عليهم، وأسقط عقوبة الكفر ابلتوبة قبل القدرة وبعدها. فلما علم أنه مل 

 ىيرد ابحملاربني أهل الردة، فهذه الوجوه اليت ذكرانها كلها دالة على بطالن قول من ادع
 خصوص اآلية يف املرتدين.

فإن قال قائل: قد روى قتادة وعبد العزيز بن صهيب وغريمها عن أنس قال: قدم على النيب 
صلى هللا عليه وسلم أانس من عرينة فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لو خرجتم 

 (1)إىل ذودان فشربتم". 
 

طئ من طريق اللغة؛ وإمنا مل يثبت [ ومل خي6"بوجوهكم وأيديكم منه{ ]املائدة: -69 .153
ذلك لورود السنة خبالفه. ويقع على اليد إىل مفصل الكف أيضا، قال هللا تعاىل: }إذا 

[ وقد عقل به ما دون املرفق. وقال تعاىل ملوسى: 40أخرج يده مل يكد يراها{ ]النور: 
دخل يده [ وميتنع أن ي12}وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء{ ]النمل: 

[ فلو مل يقع 6إىل املرفق. ويدل عليه أيضا قوله تعاىل: }وأيديكم إىل املرافق{ ]املائدة: 
االسم على ما دون املرفق ملا ذكرها إىل املرافق؛ ويف ذلك دليل على وقوع االسم إىل الكوع، 

موم ع فلما كان االسم يتناول هذا العضو إىل املفصل وإىل املرفق اترة وإىل املنكب اقتضى
اللفظ القطع من املنكب إال أن تقوم الداللة على أن املراد ما دونه. وجائز أن يقال إن 
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االسم ملا تناوهلا إىل الكوع ومل جيز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من 
غري تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إىل املرفق اترة وإىل املنكب أخرى مث قال 
تعاىل: }فاقطعوا أيديهما{ وكانت اليد حمظورة يف األصل فمىت قطعناها من املفصل فقد 
قضينا عهدة اآلية، مل جيز لنا قطع ما فوقه إال بداللة، كما لو قال: "أعط هذا رجاال" فأعطاه 
ثالثة منهم فقد فعل املأمور به؛ إذ كان االسم يتناوهلم، وإن كان اسم الرجال يتناول ما 

 فوقهم.

فإن قال قائل: يلزمكم يف التيمم مثله بقوله تعاىل: }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ 
[ قلتم فيه أن االسم ملا تناول العضو إىل املرفق اقتضاه العموم ومل ينزل عنه إال 6]املائدة: 

بدليل قيل له مها خمتلفان من قبل أن اليد ملا كانت حمظورة يف األصل مث كان االسم يقع 
لعضو إىل املفصل وإىل املرفق مل جيز لنا قطع الزايدة ابلشك وملا كان األصل احلدث على ا

الف بني خواحتاج إىل استباحة الصالة مل يزل أيضا إال بيقني وهو التيمم إىل املرفق وال 
من الصدر األول وفقهاء األمصار أن القطع من املفصل وإمنا خالف فيه اخلوارج  السلف

لوقوع االسم عليه وهم شذوذ ال يعدون خالفا وقد روى حممد بن عبد وقطعوا من املنكب 
الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع 
وعن عمر وعلي أهنما قطعا اليد من املفصل ويدل على أن ما دون الرسغ ال يقع عليه اسم 

[ ومل يقل 6حوا بوجوهكم وأيديكم منه{ ]املائدة: اليد على اإلطالق قوله تعاىل }فامس
 أحد أنه يقتصر ابلتيمم على ما دون املفصل وإمنا اختلفوا فيما فوقه.

واختلفوا يف قطع الرجل من أي موضع هو فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم 
صابع ألوروى صاحل السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي هللا عنه مقطوعا من أطراف ا

 (1)فقيل له من قطعك فقال خري الناس قال أبو رزين مسعت ابن". 
 

 "ابب يف أكل اهلدااي-70 .154

... 

 ابب يف أكل حلوم اهلدااي
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قال هللا عز وجل: }ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا 
 السلف متفقون على أن األكلمنها{ قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إجياب األكل، إال أن 

منها ليس على الوجوب، وذلك ألن قوله: }على ما رزقهم من هبيمة األنعام{ ال خيلو من 
أن يكون املراد به األضاحي وهدي املتعة والقران والتطوع أو اهلدااي اليت جتب من جناايت 

دية األذى وف تقع من احملرم يف اإلحرام حنو جزاء الصيد وما جيب على الالبس واملتطيب
وهدي اإلحصار وحنوها، فأما دماء اجلناايت فمحظور عليه األكل منها، وأما دم القران 
واملتعة والتطوع فال خالف أيضا أن األكل منها ليس بواجب؛ ألن الناس يف دم القران 
واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم من يبيح األكل منه وال يوجبه، وال 

ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: }فكلوا منها{ ليس على الوجوب،  ف بني السلفخال
وقد روي عن عطاء واحلسن وإبراهيم وجماهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء مل أيكل" قال 

 (1)جماهد: إمنا هو مبنزلة قوله تعاىل: }وإذا". 
 

 "ابب يف أكل حلوم اهلدااي-71 .155

 يف أايم معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا قال هللا عز وجل: }ويذكروا اسم هللا
منها{ قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إجياب األكل، إال أن السلف متفقون على أن األكل 
منها ليس على الوجوب، وذلك ألن قوله: }على ما رزقهم من هبيمة األنعام{ ال خيلو من 

 ن والتطوع أو اهلدااي اليت جتب من جناايتأن يكون املراد به األضاحي وهدي املتعة والقرا
تقع من احملرم يف اإلحرام حنو جزاء الصيد وما جيب على الالبس واملتطيب وفدية األذى 
وهدي اإلحصار وحنوها، فأما دماء اجلناايت فمحظور عليه األكل منها، وأما دم القران 

ن ن الناس يف دم القراواملتعة والتطوع فال خالف أيضا أن األكل منها ليس بواجب؛ أل
واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم من يبيح األكل منه وال يوجبه، وال 

ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: }فكلوا منها{ ليس على الوجوب،  خالف بني السلف
 وقد روي عن عطاء واحلسن وإبراهيم وجماهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء مل أيكل" قال

                                         
 3/307جصاص ط العلمية أحكام القرآن لل (1)



173 

 

 (1)جماهد: إمنا هو مبنزلة قوله تعاىل: }وإذا". 
 

"احلال فقد حصل االتفاق على أن الرمي ابلزان مراد، وملا كان كذلك صار -72 .156
مبنزلة قوله: والذين يرمون احملصنات ابلزان؛ إذ حصول اإلمجاع على أن الزان مراد مبنزلة ذكره 

على القذف ابلزان دون يف اللفظ، فوجب بذلك أن يكون وجوب حد القذف مقصورا 
 غريه.

وقد اختلف السلف والفقهاء يف التعريض ابلزان، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد 
وابن شربمة والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي: "ال حد يف التعريض ابلقذف". وقال 

عمر  نمالك: "عليه فيه احلد". وروى األوزاعي عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال: كا
يضرب احلد يف التعريض". وروى ابن وهب عن مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة: "أن 
رجلني استبا يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، فقال. أحدمها لآلخر: وهللا ما أيب 
بزان وال أمي بزانية فاستشار يف ذلك عمر الناس، فقال قائل مدح أابه وأمه وقال آخرون: 

وأمه مدح غري هذا، نرى أن جيلد احلد، فجلده عمر احلد مثانني"، ومعلوم أن قد كان ألبيه 
عمر مل يشاور يف ذلك إال الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خالفهم، فثبت بذلك حصول 

. مث ملا ثبت أن املراد بقوله: }والذين يرمون احملصنات{ هو الرمي اخلالف بني السلف
وإمنا  ى غريه؛ إذ ال سبيل إىل إثبات احلدود من طريق املقاييسابلزان مل جيز لنا إجياب احلد عل

طريقها االتفاق أو التوقيف وذلك معدوم يف التعريض، ويف مشاورة عمر الصحابة يف حكم 
التعريض داللة على أنه مل يكن عندهم فيه توقيف، وأنه قاله اجتهادا ورأاي. وأيضا فإن 

أحدمها:  ين، وغري جائز إجياب احلد ابالحتمال لوجهني:التعريض مبنزلة الكناية احملتملة للمعا
أن األصل أن القائل بريء الظهر من اجللد فال جنلده ابلشك واحملتمل مشكوك فيه، أال 
ترى أن يزيد بن ركانة ملا طلق امرأته ألبتة استحلفه النيب صلى هللا عليه وسلم ابهلل ما أردت 

ولذلك قال الفقهاء يف كناايت الطالق إهنا ال  إال واحدة فلم يلزمه الثالث ابالحتمال؟
جتعل طالقا إال بداللة. والوجه اآلخر: ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
"ادرءوا احلدود ابلشبهات"، وأقل أحوال التعريض حني كان حمتمال للقذف وغريه أن يكون 
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ة وبني التصريح ابلنكاح يف العدشبهة يف سقوطه. وأيضا قد فرق هللا تعاىل بني التعريض 
فقال: }وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا 

[ يعين نكاحا، فجعل التعريض 235أنكم ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا{ ]البقرة: 
جلامع ا مبنزلة اإلضمار يف النفس، فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض ابلقذف، واملعىن
 بينهما أن التعريض ملا كان فيه احتمال كان يف حكم الضمري لوجود االحتمال فيه.

واختلف الفقهاء يف حد العبد يف القذف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد ومالك 
 (1)وعثمان البيت والثوري والشافعي: "إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون". 

 

راد ابملشركات من ال كتاب هلن من اجملوس والعرب "وذهب بعضهم إىل أن امل-73 .157
دون الكتابيات، وذهب بعضهم إىل أن املراد ابملشركات عام يف مجيع من ذكران، إال أنه 

 .1نسخ بقوله: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ 
لى ما ع مث ذكر املؤلف سبب اخلالف، وأنه فرع عن التفريق بني الكافر واملشرك، مث علق

 -ي هللا عنهرض-فرق بني طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه-روي أن عمر بن اخلطاب 
وزوجته اليهودية، وبني حذيفة بن اليمان وزوجته النصرانية، فقال: "ورحم هللا عمر بن 

 ويسوسهم ابلنظر -نسائهم ورجاهلم-اخلطاب؛ فقد كان ينظر إىل مصاحل املسلمني 
ا إىل مثل هذه السياسة؛ فإن كثريا من الشباب املسلمني يف مصر واملصلحة، وما أحوجن

 .2رغبوا عن زواج احملصنات املسلمات إىل زواج الكتابيات األجنبيات"
 قطع يد السارق:

، قال املؤلف: "واليد 3ونص على ذلك قوله تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ 
لى هذا العضو إىل مفصل الكف، كما يف تطلق على العضو املخصوص إىل املنكب؛ وع

، 4قوله تعاىل ملوسى عليه السالم: }وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء{ 
من الصدر األول وال بني فقهاء  خالف بني السلفواملراد ما كان إىل مفصل الكف، وال 

نكب، ىل املاألمصار يف أن قطع يد السارق يكون إىل مفصل الكف، ال إىل املرفق، وال إ
 وقال اخلوارج: تقطع إىل املنكب، وقال قوم: تقطع األصابع فقط.
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أن  -هرضي هللا عن-حجة اجلمهور ما رواه حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يد السارق من

__________ 

 .5سورة املائدة: من اآلية  1
 .128، 127ص 1تنقيح حممد علي السايس جتفسري آايت األحكام:  2
 .38سورة املائدة: من اآلية  3
 (1).". 12سورة النمل: من اآلية  4
 

"ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة ورمبا تكلموا يف بعض ذلك -74 .158
نهم من يف التفسري قليل وغالب ما يصح ع واخلالف بني السلفابالستنباط واالستدالل 

اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان أحدمها أن يعرب واحد 
منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد 

الم فالقوالن ض ابإلساملسمى كتفسريهم الصراط املستقيم بعض ابلقرآن أي اتباعه وبع
متفقان ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غري الوصف 

 اآلخر كما أن لفظ "صراط" يشعر بوصف اثلث

وكذلك قول من قال: هو السنة واجلماعة وقول من قال: هو طريق العبودية وقول من قال 
شاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل هو طاعة هللا ورسوله وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أ

منهم بصفة من صفاهتا الثاين: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه 

لوم أن الظامل آلية فمعمثاله ما نقل يف قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا{ ا
لنفسه يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات واترك 
احملرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات فاملقتصدون أصحاب 

 اليمني والسابقون السابقون أولئك املقربون

أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي مث إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من 
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 (1)أول الوقت واملقتصد الذي يصلي يف أثنائه والظامل". 
 

 "االختالف بني السلف يف التفسري اختالف تنوع:-75 .159

قلنا: إن الصحابة تلقوا معظم تفسري القرآن عن النيب صلى هللا عليه وسلم ولذا: كان النزاع 
صحابة، آن قليال جدا، وهو: إن كان بني التابعني أكثر منه بني البني الصحابة يف تفسري القر 

فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة، ورمبا 
تكلموا يف ذلك ابالستنباط واالستدالل، بل رمبا تكلموا يف ذلك مبا مسعوه من أهل الكتاب 

 الذين أسلموا.

يف التفسري قليل، وأما خالفهم يف األحكام: فهو أكثر من خالفهم  لفواخلالف بني الس
يف التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل: اختالف تنوع وتفنن يف العبارة، 

 ال اختالف تضاد، وذلك نوعان:

"أحدمها": أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى 
 ري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى كتفسريهم:غ

عليه وسلم  لقول النيب صلى هللا -أي اتباعه-"الصراط املستقيم" فقال بعضهم: هو القرآن 
يف حديث علي الذي رواه الرتمذي، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: "هو حبل هللا املتني، 

يه وسلم و اإلسالم لقوله صلى هللا علوالذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم"، وقال بعضهم: ه
يف حديث النواس بن مسعان، الذي رواه أمحد، والرتمذي والنسائي مرفوعا: "ضرب هللا مثال، 
صراطا مستقيما، وعلى جنبيت الصراط سوران، ويف السورين أبواب مفتحة وعلى األبواب 

 " قال: فالصراطستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط
املستقيم: هو اإلسالم، والسوران: حدود هللا، واألبواب: حمارم هللا، والستور املرخاة هي: 
حدود هللا، والداعي على رأس الصراط: كتاب هللا، والداعي فوق الصراط: واعظ هللا يف 

ما هقلب كل مؤمن. فهذان القوالن متفقان؛ ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن ولكن كل من
 نبه على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن لفظ "صراط": يشعر بوصف اثلث.

وكذا قول من قال: هو السنة واجلماعة: وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: 
                                         

 4/203اإلتقان يف علوم القرآن  (1)



177 

 

هو طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، فكلهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها  
 (1)كل منهم بصفة من صفاهتا.". 

 

 .1"معروف، والدارقطين رمبا خيرج يف سننه ما هو موضوع-76 .160
وأخرج الطرباين يف األوسط، وابن أيب حامت يف تفسريه من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد 
الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

، فاخرتت بني أن يغفر لنصف أميت أو شفاعيت صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاىل خريين
شفاعيت، ورجوت أن تكون أعم ألميت، ولوال الذي سبقين إليه العبد الصاحل لعجلت دعويت، 
إن هللا تعاىل ملا فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: اي إسحاق: سل تعطه قال: أما وهللا 

 ر له".هلل شيئا قد أحسن فاغفألتعجلنها قبل نزغات الشيطان: اللهم من مات ال يشرك اب

وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ضعيف، ويروي املنكرات، والغرائب فال حيتج مبروايته، وقال 
ابن كثري: احلديث غريب منكر، وأخشى أن يكون فيه زايدة مدرجة، وهو قول: "إن هللا ملا 

من   غري ذلكفرج ... " وإن كان حمفوظا، فاألشبه أنه إمساعيل، وحرفوه إبسحاق، إىل
األخبار، وفيها من املوقوف، والضعيف، واملوضوع كثري، ومىت صح حديث مرفوع يف أن 

 .2الذبيح إسحاق قبلناه، ووضعناه على العني والرأس، ولكنها كما رأيت مل يصح منها شيء
واحلق: أن املروايت يف أن الذبيح إسحاق هي من إسرائيليات أهل الكتاب، وقد نقلها من 

نهم، ككعب األحبار، ومحلها عنهم بعض الصحابة والتابعني حتسينا للظن هبم، أسلم م
، وما من  3فذهبوا إليه، وجاء بعدهم العلماء فاغرتوا هبا، وذهبوا إىل أن الذبيح: إسحاق

يف هذا، إال  اخلالف بني السلفكتاب من كتب التفسري، والسري، والتواريخ إال ويذكر فيه 
 وجه احلق يف هذا، ومنهم من ال يعقب اقتناعا هبا، أو تسليما هلا.أن منهم من يعقب ببيان 

وحقيقة هذه املروايت: أهنا من وضع أهل الكتاب؛ لعداوهتم املتأصلة من قدمي الزمان للنيب 
األمي العريب، وقومه العرب، فقد أرادوا أن ال يكون إلمساعيل اجلد األعلى للنيب والعرب 

 .ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وإىل اجلنس العريبفضل أنه الذبيح حىت ال ينجر 
__________ 
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 انظر أعالم احملدثني للمؤلف. 1

 ط منري. 136، 135ص  23تفسري اآللوسي ج  2

 (1).". 154ص  7تفسري ابن كثري والبغوي ج  3
 

"وأما الباب األول: فقد جعلته للكالم عن املرحلة األوىل من مراحل التفسري، -77 .161
بارة أخرى، عن التفسري ىف عهد النىب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وقد رتبت هذا أو بع

 الباب على أربعة فصول:

الفصل األول: ىف فهم النىب صلى هللا عليه وسلم والصحابة للقرآن الكرمي، وأهم مصادر 
 التفسري ىف هذه املرحلة.

 الفصل الثاىن: ىف الكالم عن املفسرين من الصحابة.

 الثالث: ىف قيمة التفسري املأثور عن الصحابة.الفصل 

 الفصل الرابع: ىف مميزات التفسري ىف هذه املرحلة.

وأما الباب الثاىن: فقد جعلته للكالم عن املرحلة الثانية من مراحل التفسري، أو بعبارة أخرى 
 عن التفسري ىف عهد التابعني، وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول:

ىف ابتداء هذه املرحلة، ومصادر التفسري ىف عصر التابعني، ومدارس التفسري الفصل األول: 
 الىت قامت فيه.

 الفصل الثاىن: ىف قيمة التفسري املأثور عن التابعني.

 الفصل الثالث: ىف مميزات التفسري ىف هذه املرحلة.

 ىف التفسري. اخلالف بني السلفالفصل الرابع: ىف 

جعلته للكالم عن املرحلة الثالثة من مراحل التفسري، أو بعبارة وأما الباب الثالث: فقد 
أخرى، عن التفسري ىف عصور التدوين، وهى تبدأ من العصر العباسى، ومتتد إىل عصران 

 احلاضر، وقد رتبت هذا الباب على مثانية فصول:

خول دالفصل األول: ىف التفسري ابملأثور وما يتعلق به من مباحث، كتطرق الوضع إليه، و 
 اإلسرائيليات عليه.
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، الفصل الثاىن: ىف التفسري ابلرأى وما يتعلق به من مباحث، كالعلوم الىت حيتاج إليها املفسر
 واملنهج الذى جيب عليه أن ينهجه ىف تفسريه حىت يكون مبأمن من اخلطأ.

 الفصل الثالث: ىف أهم كتب التفسري ابلرأى اجلائز.

هم: املعتزلة ى املذموم، أو بعبارة أخرى، تفسري الفرق املبتدعة و الفصل الرابع: ىف التفسري ابلرأ
احملدثون،  الباطنية -الباطنية القدامى، وهم اإلمامية اإلمساعيلية  -اإلمامية اإلثنا عشرية  -

 اخلوارج. -الزيدية  -وهم: البابية والبهائية 

 الفصل اخلامس: ىف تفسري الصوفية.

 سفة.الفصل السادس: ىف تفسري الفال

 الفصل السابع: ىف تفسري الفقهاء.

 (1)الفصل الثامن: ىف التفسري العلمى.". 
 

 ىف التفسري اخلالف بني السلف"-78 .162

م العربية، كانوا يفسرون القرآن مبقتضى لغته  -رضوان هللا عليهم أمجعني  -قلنا إن الصحابة 
سات، ه من ظروف ومالبوما يعلمونه من األسباب الىت نزل عليها القرآن، ومبا أحاط بنزول

 وكانوا يرجعون ىف فهم ما أشكل عليهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وقلنا إن املفسرين من التابعني كانوا جيلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون هلم، 
فأخذوا عنهم كثريا من التفسري، وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية مل 

 صل إىل درجة الضعف الىت وصلت إليها فيما بعد.ت

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم األدبية، والعلوم العقلية، والعلوم 
الكونية، ومذاهب اخلالف الفقهية والكالمية، مل يكن قد ظهر شئ منها ىف عصر الصحابة 

وع عد وتفرعت عنها كل هذه الفر والتابعني، وإن كان قد وجدت النواة الىت منت فيما ب
املختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعني، فكان طبيعيا أن تضيق دائرة 
اخلالف ىف التفسري ىف هاتني املرحلتني من مراحله، وال تتسع هذا االتساع العظيم الذى 

 وصلت إليه فيما بعد.
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ر منه بني كذا بني التابعني وإن كان أكثكان اخلالف بني الصحابة ىف التفسري قليال جدا، و 
 الصحابة، وكان اختالفهم ىف األحكام أكثر من اختالفهم ىف التفسري.

وإذا حنن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف ىف التفسري، ومجعنا ما هو مبثوث ىف كتب 
حدة، فقول االتفسري ابملأثور خلرجنا ابدى الرأى بكثري من األقوال املختلفة ىف املسألة الو 

لصحاىب خيالف قول صحاىب آخر، وقول لتابعى خيالف قول اتبعى آخر، بل كثريا ما جند 
قولني خمتلفني ىف املسألة الواحدة، وكالمها منسوب لقائل واحد، فهل معىن هذا أن اخلالف 
ىف التفسري قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعني، وهل معىن هذا أن الصحاىب أو 

بعى يناقض نفسه ىف املسألة الواحدة؟.. ال، فدائرة اخلالف مل تتسع، ومل يناقض الصحاىب التا
أو التابعى نفسه. وذلك ألن غالب ما صح عنهم من اخلالف ىف التفسري يرجع إىل اختالف 
عبارة مثال، أو اختالف تنوع، ال إىل اختالف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه 

 اينة ال يرجع بعضها إىل بعض.على أنه أقوال متب

ونستطيع بعد البحث والنظر ىف هذه األقوال الىت اختلفت ومل تتباين، أن نرجع هذا اخلالف 
إىل عدة أمور، نذكرها ليتبني لنا أنه ال تناىف وال تباين بني هذه األقوال الىت تبدو متعارضة 

 (1)عن السلف، وهى ما أيتى:". 
 

الوضوء يف احلدث األصغر ابتفاق، وأما كونه بدال "الثاين: التيمم بدل عن -79 .163
باس ، فاملروي عن علي وابن عخالف بني السلفعن الغسل يف احلدث األكرب فهو حمل 

واحلسن وأيب موسى والشعيب، وهو قول أكثر الفقهاء أنه بدل عنه أيضا، فيجوز التيمم لرفع 
 احلدث األكرب.

عن الغسل، فال جيوز التيمم له لرفع احلدث واملروي عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدال 
 األكرب.

الثالث: يؤخذ من اآلية أن الطهارة ال جتب إال عند احلدث، ألهنا تضمنت أن التيمم بدل 
عن الوضوء والغسل، وقد أوجبه هللا على مريد الصالة مىت جاء من الغائط، أو المس 

 ء واجبة على مريد الصالة مىت جاء منالنساء، ومل جيد املاء، وهو يدل على أن الطهارة ابملا
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الغائط أو المس النساء أيضا، ألن البدل ال خيالف األصل إال بدليل، ومل يوجد فال جتب 
 الطهارة إال عند احلدث.

 ودلت اآلاثر الصحيحة على أن الريح واملذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط.

ا واتقوا يثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم مسعنا وأطعنقال هللا تعاىل: واذكروا نعمة هللا عليكم وم
( ملا ذكر هللا فيما سبق التكاليف اليت كلف هبا املؤمنني 7هللا إن هللا عليم بذات الصدور )

 أردفه مبا يوجب عليهم القبول والثبات، عليه، وهو منحصر حبسب ما ذكره يف أمرين:

 األول: نعمة هللا عليهم.

 ي أخذ عليهم ابلسمع والطاعة لكل ما يلقى عليهم، والتزموا قبوله والعملوالثاين: امليثاق الذ
 به.

أما األول: فألن اإلنعام يوجب على املنعم عليه تعظيم املنعم، وإجالله، والتودد إليه بفعل 
 ما يرضيه، واجتناب ما يغضبه، خصوصا إذا كان اإلنعام وافرا، واإلحسان مجا.

ة أن التأمل يف جنس النعم كالنظر إىل احلياة والصحة والعقل واهلدايوإمنا وحد النعم ليشري إىل 
وحسن التدبري والصون عن اآلفات والعاهات، فجنس هذه النعم ال يقدر عليه غري هللا 

 تعاىل، فيكون وجوب االشتغال بشكرها أمت وأكمل.

إذا لوحظ  صوصاوإمنا قال: واذكروا نعمة هللا وهو يشعر بنسياهنا، مع أن مثلها ال ينسى، خ
أهنا متواترة يف مجيع األزمان، لإلشارة إىل أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كاألمر املعتاد 

 (1)الذي لكثرة وجوده قد يغفل املرء عنه.". 
 

"العبد إذا سرق من مال سيده، وال األب من مال ابنه، وما أشبه ذلك لوجود -80 .164
 الشبهة، وال قطع معها.

إلقرار مرة، وبشهادة رجلني على السرقة للقطع، فإن شهد رجل وامرأاتن وتثبت السرقة اب
على السرقة ال تقبل للقطع، ولكنها تقبل لضمان املسروق، وهذا مذهب احلنفية واملالكية 

 الشافعية.

 وإطالق السارق يشمل األحرار والعبيد، والذكور واإلانث، واملسلمني والذميني.
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يب مقابلة اجلمع ابجلمع، وهي تقتضي القسمة آحادا، فيدل الرتكويف قوله: فاقطعوا أيديهما 
على أن كل سارق تقطع منه يد واحدة، واليد اليت تقطع هي اليمىن لإلمجاع على ذلك، 

 ولقراءة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه )فاقطعوا أمياهنما( .

ف، كما فصل الكواليد تطلق على العضو املخصوص إىل املنكب، وعلى هذا العضو إىل م
يف قوله تعاىل ملوسى عليه الصالة والسالم: وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء 

من الصدر األول،  خالف بني السلف[ واملراد ما كان إىل مفصل الكف، وال 12]النمل: 
وال بني فقهاء األمصار يف أن قطع يد السارق يكون إىل مفصل الكف ال إىل املرفق وال إىل 

 ملنكب، وقال اخلوارج، تقطع إىل املنكب، وقال قوم: تقطع األصابع فقط.ا

 حجة اجلمهور ما

رواه حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة رضي هللا عنهم أن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ

 ، وما

هنما كاان يقطعان يد روي عن علي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما أ
 السارق من مفصل الرسغ

 ، فكان هو املعول عليه.

 وإذا عاد السارق إىل السرقة اثنيا قطعت رجله اليسرى ابتفاق احلنفية واملالكية والشافعية ملا

 رواه ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قطع الرجل بعد اليد.

 وملا

يقطع يد السارق اليمىن، وملا عاد السارق إىل السرقة  روي عن علي وعمر أن كال منهما كان
 قطع كل منهما رجله اليسرى

 ، وكان ذلك مبحضر من الصحابة، ومل ينكر على كل منهما أحد، فكان إمجاعا.

 وملا

اد إذا سرق السارق فاقطعوا يده، مث إن ع»رواه الدارقطين من أنه عليه الصالة والسالم قال: 
 « .1« »فاقطعوا رجله

__________ 
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( انظر نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي، كتاب السرقة، ابب ما يقطع فيه 1)
 (1)( .". 562/ 3وما ال يقطع )

 

"وكالشافعي وأمحد، وإسحاق، وأيب عبيد، وأمثاهلم من أتباع اتبعي التابعني -81 .165
(1. ) 

ه اختالفا، وليس  ا من ال علم عندقال الشيخ: وقد يقع يف عباراهتم تباين، يف األلفاظ حيسبه
( فإن منهم من يعرب عن الشيء بالزمه، أو نظريه ومنهم من ينص على الشيء 2كذلك )

 ( .3بعينه )

__________ 

( فهم أئمة هدى وداخلون يف املثىن عليهم، واملسلمون: حمتاجون ألخذ معاين القرآن 1)
 عة املطهرة.عنهم، وعن غريهم من أئمة املسلمني وهبم حفظت الشري

 ( أي: وليس التباين يف األلفاظ، من تفاسري السلف، اختالفا.2)

( قال: الكل مبعىن واحد يف كثري من األماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، وقال أيضا: بعد 3)
ني بني هلم ألفاظه ومعانيه، وهلذا كان النزاع ب -صلى هللا عليه وسلم  -أن ذكر أن النيب 

رآن قليل جدا، وهو وإن كان بني التابعني أكثر منه بني الصحابة الصحابة، يف تفسر الق
فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفاسري عن الصحابة، ورمبا 

 تكلموا يف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل.

 قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف واخلالف بني السلف... 
تنوع، ال اختالف تضاد، وذلك صنفان أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد، بعبارة غري 
عبارة صاحبه، تدل على معىن يف املسمى، غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى كتفسريهم 
}الصراط املستقيم{ بعض ابلقرآن أي: اتباعه وبعض ابإلسالم فالقوالن متفقان، ألن دين 

اع القرآن ولكن: كل منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن اإلسالم هو اتب
لفظ: صراط يشعر بوصف اثلث، وكذلك قول من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال 
هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة هللا ورسوله، وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل 
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 اهتا.ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صف

... الثاين: أن يذكر كل منهم، من االسم العام، بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه 
املستمع على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه مثاله ما نقل 
يف قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا{ اآلية، فمعلوم: أن الظامل لنفسه، يتناول 
املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات، واملقتصد يتناول فاعل الواجبات، واترك احملرمات، 

 والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات.

... فاملقتصدون أصحاب اليمني، والسابقون السابقون، أولئك املقربون، مث كل منهم يذكر 
د: السابق الذي يصلي يف أول الوقت واملقتصهذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: 

الذي يصلي يف أثنائه، والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل االصفرار، ويقول: السابق: 
احملسن ابلصدقة مع الزكاة، واملقتصد: الذي يؤدي الزكاة املفروضة فقط، والظامل: مانع الزكاة، 

واترة  سري اترة، لتنوع األمساء والصفاتقال: وهذان الصنفان اللذان ذكرانمها يف تنوع التف
 لذكر بعض أنواع املسمى، وهو الغالب، يف تفسري سلف األمة، الذي يظن أنه خمتلف.

... ومن التنازع املوجود عنهم، ما يكون اللفظ فيه حمتمال لألمرين، كلفظ: }عسعس{ 
حد النوعني املراد به أالذي يراد به إقبال الليل، وإدابره وإما لكونه متواطئا يف األصل لكن 

أو أحد الشخصني كالضمائر يف قوله: }مث دان فتدىل{ اآلية، وكلفظ: }والفجر * وليال 
عشر * والشفع والوتر{ وأشباه ذلك فمثل ذلك قد جيوز أن يراد به كل املعاين، اليت قاهلا 

رة، وهذا السلف وقد ال جيوز ذلك، فاألول: إما لكون اآلية نزلت مرتني، فأريد هبا هذا ات
اترة، وإما لكون اللفظ املشرتك، جيوز أن يراد به معناه، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون 

 عاما إذا مل يكن ملخصصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القوالن، كان من الصنف الثاين.

اظ ف... ومن األقوال املوجودة عنهم، وجيعلها بعض الناس اختالفا أن يعربوا عن املعاين أبل
متقاربة، كما إذا فسر بعضهم }تبسل{ بتحبس وبعضهم: ترهتن ألن كال منهما قريب من 

 (1)اآلخر.". 
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 »."السعة يف ذلك -82 .166

 دليل احلنفية:

وأما احلنفية: فقد رأوا أن كتابتها يف )املصحف( يدل على أهنا قرآن ولكن ال يدل على أهنا 
عدم قراءهتا جهرا يف الصالة مع الفاحتة  آية من سورة، واألحاديث الواردة اليت تدل على

ورة النمل يف غري س -تدل على أهنا ليست من الفاحتة، فحكموا أبهنا آية من القرآن اتمة 
 أنزلت للفصل بني السور. -

ل كنا ال نعرف انقضاء السور حىت تنز « ومما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أهنم قالوا:
وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا )بسم هللا الرمحن الرحيم( ، 

« الرمحن الرحيم بسم هللا»صلى هللا عليه وسلم  كان ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه 
. 

وقد اختلف يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أم ال، فعدها قراء »قال اإلمام أبو بكر الرازي: 
صريني، وقال الشافعي: هي آية منها وإن تركها أعاد الكوفة آية منها، ومل يعدها قراء الب

الصالة، وحكى شيخنا )أبو احلسن الكرخي( عدم اجلهر هبا، وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 
الكتاب فكذلك حكمها يف غريها، وزعم الشافعي أهنا آية من كل سورة، وما سبقه إىل هذا 

 (1)إمنا هو يف".  اخلالف بني السلفالقول أحد، ألن 
 

 "فصل يف اختالف السلف يف التفسري وأنه اختالف تنوع-83 .167

ري، يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفس اخلالف بني السلف
 وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان:

 

 الشرح

 

 خالف يف تفسري القرآن، لكن خالفهم يف هنا أثبت املؤلف أن السلف قد يكون بينهم
تفسري القرآن أقل من خالفهم يف األحكام، ألن تفسري القرآن هو تبيني ألفاظه، معناها 
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واملراد هبان وهذا شيء يقل فيه اخلالف، لكن األحكام مبينة على االجتهاد والنظر والقياس، 
العلم  ختالف الناس يففصار االختالف فيها أكثر من االختالف يف التفسري، وذلك ال

 والفهم.

شيء  وقد سبق لنا القول أبن هناك فرقا بني التفسري ابملعىن والتفسري ابللفظ، فتفسري اللفظ
وتفسري املعين الذي يراد ابآلية شيء آخر، يعىن أن اللفظ يفسر مبعناه حبسب الكلمة، 

 (1)ويفسر ابملراد به حبسب السياق والقرائن.". 
 

التفسري اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ))مقدمة يف  "تلخيص قواعد-84 .168
 أصول التفسري((

 والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، إما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما

 مزيف مردود، وإما موقوف ال يعلم أنه هبرج وال منقود.

 بني هلم آن كماجيب أن يعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم بني ألصحابه معاين القر 

 ( ، يتناول هذا وهذا.44ألفاظه، فقوله تعاىل: )لتبني للناس ما نزل إليهم( )النحل: 

وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا، وهو وإن كان يف التابعني أكثر 
 منه يف الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم.

 اع واالئتالف والعلم والبيان فيه أكثر.وكلما كان العصر أشرف كان االجتم

 يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف اخلالف بني السلف

التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد. 
 وذلك صنفان:

 تدل على معىن أحدمها: أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه

يف املسمي غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة 
 واملتباينة.

إن كل اسم من أمسائه يدل على ذاته وعلى ما يف االسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة 
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 (1)اته.". اليت يف االسم اآلخر بطريق اللزوم. وىف هذه قاعدة أمساء هللا وصف
 

 "االختالف فيه:-85 .169

والتفسري ابملأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه األمة، وكان االختالف بينهم قليال 
جدا ابلنسبة إىل من بعدهم، وأكثره ال يعدو أن يكون خالفا يف التعبري مع احتاد املعىن، أو 

اخلالف بني و ابن تيمية: "يكون من تفسري العام ببعض أفراده على طريق التمثيل، قال 
يف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال  السلف

 اختالف تضاد، وذلك نوعان:

أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى 
القرآن  ط املستقيم{ قال بعضهم:غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، كتفسريهم: }الصرا

أي اتباعه، وقال بعضهم: اإلسالم، فالقوالن متفقان؛ ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن، 
 ولكن كل منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر.

الثاين: أن يذكر كل منهما من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه املستمع 
ما نقل يف قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان  على النوع، ومثاله:

، قيل: السابق: الذي يصلي 2فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات{ 
 يف أول الوقت،

__________ 

 .176ص 2"اإلتقان" ج  1
 (2).". 32فاطر:  2
 

 "فصل ]يف اختالف السلف يف التفسري اختالف تنوع[-86 .170

ري، يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفس اخلالف بني السلف
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وذلك 
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 صنفان:

أحدمها: أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على معىن يف 
باينة  خر مع احتاد املسمى مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة واملتاملسمى غري املعىن اآل

كما قيل يف اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أمساء هللا احلسىن، وأمساء رسوله صلى 
هللا عليه وسلم وأمساء القرآن، فإن أمساء هللا كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه ابسم 

سىن مضادا لدعائه ابسم آخر، بل األمر كما قال تعاىل: }قل ادعوا هللا أو من أمسائه احل
 [ .110ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن{ ]اإلسراء: 

وكل اسم من أمسائه يدل على الذات املسماة، وعلى الصفة اليت تضمنها االسم، كالعليم 
 القدرة، والرحيم يدل على الذات والرمحة.يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات و 

ومن أنكر داللة أمسائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غالة الباطنية 
القرامطة الذين يقولون: ال يقال: هو حي، وال ليس حبي، بل ينفون عنه النقيضني؛ فإن 

أمسائه  ت، وإمنا ينكرون ما يفأولئك القرامطة الباطنية ال ينكرون امسا هو علم حمض كاملضمرا
 (1)احلسىن من صفات اإلثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو". 

 

 "الدرس الرابع-87 .171

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ]املنت[

 فصل

 ]يف اختالف السلف يف التفسري وأنه اختالف تنوع[

م يف التفسري، ر من خالفهيف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكث اخلالف بني السلف
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وذلك 

 صنفان:

أحدمها: أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف 
ادفة واملتباينة.  رت املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني امل
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كما قيل يف اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله صلى 
هللا عليه وسلم وأمساء القرآن، فإن أمساء هللا كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه ابسم 

 أو عوا هللامن أمسائه احلسىن مضادا لدعائه ابسم آخر؛ بل األمر كما قال تعاىل: }قل اد
 ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن{ .

 وكل اسم من أمسائه يدل على الذات املسماة وعلى الصفة اليت تضمنها االسم.

 كالعليم يدل على الذات والعلم.

 والقدير يدل على الذات والقدرة.

 (1)والرحيم يدل على الذات والرمحة.". 
 

غة مرجع نعم، والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعني "أقوى مرجع له النقل، الل-88 .172
الذين هم أول الناس ملعرفة اللغة ألجل عدم فشو اللحن بينهم، وقبل فشو اللحن هذا هو 

 املعتمد.

 هنا يف هذه التفاسري ما الراجح؟

مثل ما مر معنا من خالفهم يف القرية هل هي أنطاكية أو غريها؟ هل املرسلون ممن أرسلهم 
و يف التفسري، هذا اخلالف ه خالف بني السلفأو أرسلهم هللا جل وعال؟ هذا  املسيح

 الذي نتكلم عليه، ألنه يرجع إىل داللة اللفظ داللة األلفاظ القرآن.

أما آايت األحكام الشك أن استنباط األحكام من اآلايت أو استنباط العقائد من آايت 
ضميمة أدلة أخرى من السنة، أو أن تكون العقائد هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعين بدون 

حمتاجة يف بياهنا ألدلة من السنة وهذا البد فيه من رعاية قواعد األسانيد يف العقيدة 
 واألحكام. نعم.

 / هو يسأل عن التفسري واملغازي واملالحم؟3س

 ج/ التفسري معروف.

 ريها.لفتوح أو غاملغازي ما حصل من غزوات للنيب عليه الصالة والسالم وللصحابة من ا

واملالحم ما يكون يف آخر الزمان أو ما يكون يف األزمة املتوالية من حصول املقاتل العظيمة، 
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 هذه جاءت هبا أحاديث كثرية لكن أكثرها ليس هلا أصول؛ يعين فيها تسمح يف النقل.

 نكتفي هبذا القدر، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

( (( (( 

 

 (1) اجلزائري". أعد هذه املادة: سامل
 

"مث قال: ومن بعض حججهم أيضا ىف ذلك: أن هللا سبحانه وتعاىل أمر بتفريق -89 .173
 الطالق بقوله تعاىل:

 [ .229}الطالق مراتن{ ]البقرة: 

وإذا مجع اإلنسان ذلك ىف كلمة واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك رمحه هللا 
رة واحدة، وبىن عليها أن الطالق عندهم مثله، قال: رمى السبع اجلمرات ىف مرة واحدة مج

وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا ابألندلس: أصبغ بن احلباب، وحممد بن بقى، وحممد 
 بن عبد السالم اخلشىن، وابن زنباع مع غريهم من نظرائهم، هذا لفظه.

احب  لقرطىب صالوجه التاسع عشر: أن أاب الوليد هشام بن عبد هللا بن هشام األزدى ا
 اخلالف بني السلفكتاب "مفيد احلكام فيما يعرض هلم من النوازل واألحكام" ذكر 

واخللف ىف هذه املسألة حىت ذكر اخلالف فيها ىف مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفىت 
هبا من املالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثري الفوائد جدا، وحنن 

لك ظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، مث نتبعه كالمه، ليعلم أن النقل بذنذكر نصه فيه بلف
معلوم متداول بني أهل العلم، وأن من قصر ىف العلم ابعه وطال ىف اجلهل والظلم ذراعه، 
يبادر إىل اجلهل والتكفري والعقوبة جهال منه وظلما وحيق له وهو الدعى ىف العلم وليس منه 

 أقرب رمحا.

: قال ابن مغيث: الطالق ينقسم على ضربني: طالق السنة، وطالق البدعة. قال ابن هشام
فطالق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطالق البدعة: نقيضه، وهو 

 أن يطلقها ىف حيض أو نفاس، أو ثالاث ىف كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطالق.
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 طلق، كم يلزمه من الطالق.مث اختلف أهل العلم بعد إمجاعهم على أنه م

فقال على بن أىب طالب، وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس. وقال: قوله 
"ثالاث" ال معىن له: ألنه مل يطلق ثالث مرات، وإمنا جيوز قوله ىف "ثالث" إذا كان خمربا عما 

كرجل قال:   تمضى فيقول طلقت ثالاث، خبرب عن ثالثة أفعال كانت منه ىف ثالثة أوقا
قرأت أمس سورة كذا ثالث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأهتا ثالث 
مرات، لكان كاذاب. وكذلك لو حلف ابهلل تعاىل ثالاث يردد احللف، كانت ثالثة أميان، ولو 

 (1)قال: أحلف ابهلل ثالاث، مل يكن حلف إال ميينا واحدة. فالطالق مثله. ومثله". 
 

 يد بن اثبت فثقلت عليه حىت كادت ترضها."ز -90 .174

اخلامسة: أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء هللا أن يوحيه، وهذا 
 [ .13، 7وقع له مرتني كما ذكر هللا ذلك يف ]النجم: 

 السادسة: ما أوحاه هللا وهو فوق السماوات ليلة املعراج من فرض الصالة وغريها.

: كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك، كما كلم هللا موسى بن عمران، وهذه املرتبة السابعة
 .هي اثبتة ملوسى قطعا بنص القرآن، وثبوهتا لنبينا صلى هللا عليه وسلم هو يف حديث اإلسراء

وقد زاد بعضهم مرتبة اثمنة، وهي تكليم هللا له كفاحا من غري حجاب، وهذا على مذهب 
 بني السلف خالفصلى هللا عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعاىل، وهي مسألة  من يقول: إنه

واخللف، وإن كان مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي 
 (2)إمجاعا للصحابة.". 

 

"وأما متكلمة أهل اإلثبات من الكالبية والكرامية واألشعرية مع الفقهاء -91 .175
ر ديث: فهؤالء يف اجلملة ال يطعنون يف السلف؛ بل قد يوافقوهنم يف أكثوالصوفية و أهل احل

مجل مقاالهتم لكن كل من كان ابحلديث من هؤالء أعلم كان مبذهب السلف أعلم وله 
أتبع. وإمنا يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استناهنا وقلة ابتداعها. أما أن يكون 
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فهذا ابطل قطعا. فإن ذلك غري ممكن إال حيث  انتحال السلف من شعائر أهل البدع:
يكثر اجلهل ويقل العلم. يوضح ذلك: أن كثريا من أصحاب أيب حممد من أتباع أيب احلسن 

يف مثل مسألة اإلميان. ومسألة أتويل اآلايت  -األشعري يصرحون مبخالفة السلف 
قص. وأما يقولون: " مذهب السلف: أن اإلميان قول وعمل يزيد وين -واألحاديث 

املتكلمون من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت " وكذلك يقولون: " مذهب السلف: أن 
هذه اآلايت واألحاديث الواردة يف الصفات ال تتأول. واملتكلمون يريدون أتويلها إما وجواب 

 وبني أصحاهبم املتكلمني. هذا منطوق ألسنتهم اخلالف بني السلفوإما جوازا " ويذكرون 
هم. أفال عاقل يعترب؟ ومغرور يزدجر؟ : إن السلف ثبت عنهم ذلك حىت ومسطور كتب

بتصريح املخالف مث حيدث مقالة خترج عنهم. أليس هذا صرحيا: إن السلف كانوا ضالني 
عن التوحيد والتنزيه وعلمه املتأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين املتني.". 

(1) 
 

ة ومل ينسب أحد منهم إىل خالف ذلك إال "وغري ذلك من الكتب الكثري -92 .176
بعض أهل الغرض نسب البخاري إىل أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه ابإلسناد املرضي أنه 
قال: من قال عين أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فقد كذب. وترامجه يف آخر صحيحه تبني 

ا جربيل نزل هبذلك. وهنا ثالثة أشياء: " أحدها " حروف القرآن اليت هي لفظه قبل أن ي
وبعد ما نزل هبا فمن قال: إن هذه خملوقة فقد خالف إمجاع السلف فإنه مل يكن يف زماهنم 
من يقول هذا إال الذين قالوا. إن القرآن خملوق فإن أولئك قالوا ابخللق لأللفاظ؛ ألفاظ 

ري غالقرآن وأما ما سوى ذلك فهم ال يقرون بثبوته ال خملوقا وال غري خملوق وقد اعرتف 
واحد من فحول أهل الكالم هبذا: منهم عبد الكرمي الشهرستاين مع خربته ابمللل والنحل 
فإنه ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إىل أن حروف القرآن غري خملوقة وقال: ظهور القول 
حبدوث القرآن حمدث وقرر مذهب السلف يف كتابه املسمى ب " هناية الكالم ". " الثاين 

ن أفعال أ خالف بني السلفهي حركاهتم اليت تظهر عليها التالوة. فال " أفعال العباد و 
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 (1)العباد خملوفة؛ وهلذا قيل: إنه بدع". 
 

"السنة وإن كانوا قد يتكلمون يف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل كما -93 .177
 يتكلمون يف بعض السنن ابالستنباط واالستدالل.

 فصل:

 يف التفسري قليل وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري اخلالف بني السلف
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان: 
" أحدمها " أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف 

ادفة واملتباينة مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرت  -مى املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املس
كما قيل يف اسم السيف الصارم واملهند وذلك مثل أمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله صلى   -

هللا عليه وسلم وأمساء القرآن فإن أمساء هللا كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه ابسم 
سم آخر؛ بل األمر كما قال تعاىل: }قل ادعوا هللا أو من أمسائه احلسىن مضادا لدعائه اب

ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن{ . وكل اسم من أمسائه يدل على الذات 
 (2)املسماة وعلى الصفة اليت". 

 

هل هي آية من الفاحتة ام ال ومل يعدها احد آية  اخلالف بني السلف"الن -94 .178
لبيهقى يف هذا الباب )عن عثمان انه مل يكتب بني االنفال من سائر السور وما حكاه ا

 (3)وبراءة سطر بسم هللا الرمحن الرحيم( يدل على اهنا للفصل بني السور *". 
 

"قال وثنا حممد بن كثري ، قال: سألت األوزاعي عن العرض ، فقال: قل كما  -95 .179
 ل بن جعفر رمبا قال يفيريد أن يقول حدثنا ، قال أبو عبيد: " وكان إمساعي -كان هذا 

بعض حديثه: هذا عرض ، مث يقول: حدثين ، قال أبو عبيد: كنا نسمع ابن املبارك كثريا 
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يقول: أخربين فكنت أرى أنه مسعه وحده ، حىت أخربوين أنه كان يقول: إذا حدثنا؛ فقد 
حدث كل واحد منا على حياله ، فلهذا استجاز أن يقول " قال اخلطيب: قصد أبو عبيد 
يف آخر هذا الكالم البيان أن قول الراوي حدثنا فيما مسعه عرضا جائز ، وكذلك قوله: 

موضعه  حنن نذكره بعد يف خالف بني السلفأخربين فيما مسعه مع اجلماعة ، ويف ذلك 
 (1)مبشيئة هللا تعاىل ومعونته "". 

 

هذا  ن"املختصرات عموم املسلمني فيومهون أن ذلك من أركان االسالم فلوال أ-1 .180
 قد وقع منهم ما كان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دوهنم فنسأل هللا تعاىل العافية

وإمنا أوضحت هذا الكالم أيها السىن لتغتبط بعلم القرآن واالثر ولتصونه عن شوبه أبمثال 
هذا من بدع أهل الدعاوى للحذق يف النظر فقد صارت أقواهلم يف الركة أمثاال وعربا ملن 

ع ما يرد على هذا من األسئلة وأجوبتها تقدم يف املسألة األوىل يف إثبات حكمة اعترب ومجي
 هللا تعاىل فخذه إن احتجت اليه واحلمد هلل رب العاملني

 خامتة تشتمل على فائدة نفيسة

 

وهي أن هذه املسألة وأمثاهلا مما ابلغت يف نصرته مثل اثبات حكمة هللا تعاىل وتعظيم قدرته 
الثناء احلسن حبيث لو قدران اخلطأ يف شيء منها ما كان خياف منه الكفر  عز وجل من قبيل

والعذاب قطعا وأما أضدادها فانه خياف ذلك عند تقدير اخلطأ فيها الستلزامها ما ال جيوز 
على هللا تعاىل من النقص املضاد المسائه احلسىن اليت هي مجع أتنيث االحسن من كل ثناء 

مر تقريره فاعرض هذه الفائدة النفيسة على كل عقيدة لك وشد ال مجع اتنيث احلسن كما 
 عليها يديك يف كل ما مل يعارض املعلوم ضرورة من الدين وهللا املوفق واهلادي إىل الصواب

املسألة اخلامسة أن هللا تعاىل ال يعذب أطفال املشركني بذنوب آابئهم وال بغري ذنب وهذه 
  قبلها وهو مذهب مجاهري االسالم بل مل يعرف فيهمن فروع اثبات احلكمة وهي أخت اليت

فاهنم كانوا جممعني على عدل هللا تعاىل وحكمته يف اجلملة واالمجاع  خالف بني السلف
على ذلك يتقضي املنع من كل ما يضاده وممن صرح ابختيار هذا البخاري يف صحيحه 
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لي بن عبد كذلك اختاره عوالنووي يف شرح مسلم وقواه واحتج عليه ونسبه إىل احملققني و 
الكايف الشهري ابلسبكي يف كتاب مجعه يف هذه املسألة ومها من عيون أئمة السنة والطائفة 

 (1)الشافعية وكذلك اختار ذلك العالمة أبو". 
 

فقال  1"أثبته فوق. فقال: إسحاق قال هللا: }وجاء ربك وامللك صفا صفا{ -2 .181
أما   2. قال: ومن جيئ يوم القيامة من مينعه اليوم؟ ابن طاهر: هذا ايأاب يعقوب يوم القيامة

 خالف بني السلفكيف ينزل وهل خيلو منه العرش؟ هذا فيه 

قال شيخ اإلسالم مبينا الصواب من قول أهل السنة يف النزول مع كونه على العرش: "املأثور 
نزوله إىل و  ال يزال فوق العرش وال خيلو العرش منه مع دنوه -عن سلف األمة وأئمتها أنه 

السماء الدنيا، وال يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، 
وليس نزوله كنزول أجسام بين آدم من السطح إىل األرض حبيث يبقى السقف فوقهم، بل 

، هذا مذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو 3هللا منزه عن ذلك ... "
 ته له رسوله صلى هللا عليه وسلم.أثب

__________ 

 من سورة الفجر. 22اآلية  1

 .132الذهيب: العلو للعلي الغفار ص 2
 (2).". 66انظر: شرح حديث النزول ص 3
 

توا واألشاعرة فالسلف الصاحل حني أثبتوا الرؤية أثب خالف بني السلف"إذا مثت -3 .182
جهة العلو هلل تعاىل أيضا ألهنا الزمة هلا، واألشاعرة نفوها وذلك نفي للرؤية نفسها، ألن 
نفي الالزم نفي للملزوم. لذلك كانت املعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم حني ذهبوا إىل نفي 

 .1ي وقع فيه األشاعرة كما سبقاألمرين فرارا من الوقوع يف التناقض الذ
__________ 
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لشيخنا األستاذ الدكتور أمحد بن عطية  316انظر البيهقي وموقفه من اإلهليات ص 1
 (1)الغامدي.". 

 

"فمثل اإلسالم من اإلميان؛ كمثل الشهادتني إحدامها من األخرى؛ فالشهادة -4 .183
ثل لفظ الفقري وحدانية والعبادة، ومللرسول صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة غري الشهادة هلل ابل

إذا أطلق دخل فيه املسكني، وإذا أطلق لفظ املسكني تناول الفقري، وإذا قرن بينهما؛ 
 فأحدمها غري اآلخر.

كذلك اإلسالم واإلميان؛ إذ ال إميان ملن ال إسالم له، وال إسالم ملن ال إميان له، وال خيلو 
 لو املؤمن من إسالم به حيقق إميانه.املسلم من إميان به يصح إسالمه، وال خي

وهبذا التفصيل حيصل اجلمع بني األدلة، وهذا هو القول الوسط، وبه جتتمع النصوص 
 الشرعية.

يف هذه املسألة خالف لفظي يسري؛ ألن اجلميع  اخلالف بني السلفوميكن القول إن 
ملعصية، طاعة وينقص ابمتفقون على أن العمل يدخل يف مسمى اإلميان، وأن اإلميان يزيد ابل

وأهنم ال خيرجون أهل املعاصي من اإلميان إىل الكفر؛ وإذا أخرجوهم من اإلميان إىل اإلسالم؛ 
 (2)فلم يقولوا إنه ال يبقى معهم شيء من اإلميان؛ بل يبقى معهم أصل اإلميان.". 

 

 فصل - 115"-5 .184

عند هللا أو أان مؤمن عند  ال خالف بني العلماء أنه ال جيوز لإلنسان أن يقول: "أان مؤمن
هللا حقا" ألنه ال يدري ما حكمه عند هللا. وعلى هذا املعىن حيمل ما روي عن عمر بن 

 .1أنه قال: "من قال أان مؤمن حقا فهو كافر حقا" -رضي هللا عنه  -اخلطاب 
وأما ما روي عن حارثة حني قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: "كيف أصبحت اي حارثة 

ل: أصبحت مؤمنا حقا" فإنه حيمل على أنه أراد مؤمنا حقا عن نفسي، بدليل أن النيب فقا
صلى هللا عليه وسلم قال: "إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك " قال: استوى عندي 
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. اخلرب الذي مضى ذكره، ففسر إميانه مبا عنده من اليقني فأقره 2من الدنيا حجرها وذهبها" 
 ه وسلم.النيب صلى هللا علي

أن االستثناء يف اإلميان على جهة الشك يف التوحيد ال جيوز، ألن  خالف بني السلفوال 
 .3أقل ما يقبل من اإلميان ما ال خيالطه الشك

__________ 

عن نعيم بن أيب هند عنه وهو منقطع، فإن نعيما مل  4/974أخرجه الاللكائي يف السنة  1
، كما أخرجه ابن بطة يف اإلابنة 10/468هذيب رضي هللا عنه. انظر: الت -يدرك عمر 

من طريق قتادة عن عمر، إال أنه منقطع أيضا ألن قتادة مل يسمع من  2/869الكبري 
، كما ذكر ذلك ابن حجر يف التهذيب -رضي هللا عنه  -صحايب غري انس بن مالك 

8/355. 
 .768ص  -تقدم خترجيه  2
 :االستثناء يف اإلميان فيه ثالثة أقوال 3

 القول األول: جواز االستثناء يف اإلميان، وهو قول كثري من السلف وسيفصل املصنف قوهلم.

القول الثاين: وجوب االستثناء يف اإلميان، وتعليل من قال هبذا هو أن اإلميان املعترب عندهم 
ما ميوت عليه صاحبه، واإلنسان ال يعلم هل ميوت مؤمنا أم كافرا، فعلى هذا قالوا بوجوب 

الستثناء بلنسبة للمستقبل، فاستثناؤهم على الشك يف الثبات على اإلميان إىل املوت، ا
وطمعا يف أن يوفقوا للثبات عليه إىل املمات. وسيأيت بيان القائلني به عند كالم املصنف 

 على املعىن الرابع من معاين االستثناء.

وهؤالء  د شك والشك كفر"القول الثالث: قول من حيرمه وينكره، ويقول: " من استثىن فق
يزعمون أن اإلميان شيء واحد يعلم اإلنسان من نفسه اإلتيان به وهو التصديق عندهم،  

 كما يعلم أنه متكلم ابلشهادتني أو أنه قرأ الفاحتة.

وقال هبذا اجلمهية وطوائف من املرجئة، ونسب البغدادي يف أصول الدين إنكار االستثناء 
ي د وأيب بكر الباقالين وأيب إسحاق اإلسفرائيين، ونسب مال القار إىل أيب عبد هللا بن جماه

 يف شرح الفقه األكرب حترميه بل تكفري قائله إىل صاحب التمهيد والكفاية من احلنفية.

وهؤالء هم الذين عناهم السلف يف بيان مأخذ االستثناء، وأنه ليس على الشك. انظر: 
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، الفضل يف امللل والنحل 253للبغدادي ص ، أصول الدين 1/127شعب اإلميان للحيلمي 
، 117، شرح الفقه األكرب ص 190، املعتمد يف أصول الدين ص 4/228البن حزم 

 (1).". 453 - 429 - 256 - 7/253الفتاوى لشيخ اإلسالم 
 

-"اختالف التنوع ال اختالف التضاد كما بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية -6 .185
 .-رمحه هللا

يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف   السلفاخلالف بني»قال: 
.  «التفسري، وغالب مايصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع، ال اختالف تضاد

(1) 
 أن اختالف التنوع يرجع إىل أمرين: -رمحه هللا-مث ذكر 

 املسمى ى املعىن يفاألول: أن يعرب كل واحد من السلف بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل عل
غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى مثال ذلك تفسريهم للصراط املستقيم فيقول بعضهم: 
أبنه هو القرآن أو اتباع القرآن، ويقول آخر: هو اإلسالم، أو دين اإلسالم، ويقول آخر: 

امتثال  وهو السنة واجلماعة، ويقول آخر: طريق العبودية، أو طريق اخلوف والرجاء واحلب، أ
املأمور واجتناب احملظور، أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة هللا أو حنو هذه األمساء 

 والعبارات.

الثاين: أن يذكر كل واحد من السلف االسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه 
، مثل سائل هاملستمع على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوص

أعجمي سأل عن مسمى لفظ )اخلبز( فأري رغيفا وقيل له: هذا فاإلشارة إىل نوع هذا، ال 
 (2إىل هذا الرغيف وحده. )

 وعامة االختالف الثابت عن»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 (3« . )مفسري السلف من الصحابة والتابعني هو من هذا الباب
 وهو الغالب على ما-االختالف ومن هنا يظهر أن هذا النوع من 

_________ 
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 .10( مقدمة يف أصول التفسري ص1)
، ... وجمموع 12-10( انظر: مقدمة يف أصول التفسري لشيخ االسالم ابن تيمية ص2)

 .382-13/381الفتاوى 
 (1).". 13/381( جمموع الفتاوى 3)
 

 كالم منإمكانه يف املستقبل دون املاضي، وهو قول كثري من أهل ال - 2"-7 .186
 اجلهمية، واملعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية واألشعرية والشيعة وغري هم.

 .1إمكانه يف املاضي واملستقبل، وهو قول أئمة أهل احلديث، وأئمة الفالسفة وغريهم - 3
وقد سبق أن ذكرت تعليل البيهقي لقوله حبدوث صفات األفعال، أبن األفعال اليت اشتقت 

 تكن وهذا تصريح مبنع التسلسل يف جانب املاضي الذي هو حمل منها حدثت بعد أن مل
 واملتكلمني. اخلالف بني السلف

وقد استدل املانعون له يف جانب املاضي أبدلة أشهرها ما يسمى برهان التطبيق ويتلخص 
هذا الدليل يف أهنم يقدرون احلوادث من زمن اهلجرة مثال إىل ما ال يتناهى، واحلوادث من 

فان إىل ما ال يتناهى أيضا، مث يوازنون بني اجلملتني فيقولون: إن تساوات لزم مساواة زمن الطو 
 .2الزائد للناقص، وهذا ممتنع، وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما ال يتناهى تفاضل وهو حمال

إال أن هذا االستدالل غري صاحل من وجهة نظر جميزي التسلسل يف املاضي ألهنم يقولون: 
حصول مثل هذا التفاضل يف ذلك ممتنع، بل حنن نعلم أن من الطوفان إىل ما "ال نسلم أن 

ال هناية له يف املستقبل أعظم من اهلجرة إىل ما ال هناية له يف املستقبل، وكذلك من اهلجرة 
 إىل ما ال بداية

__________ 

 .1/122ذكر هذه اآلراء الثالثة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية 1
، واألربعني يف أصول الدين للرازي ط/ 60انظر: شرح العقائد النسفية للتفازاين ص:  2
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 (1)؟.". 1353األوىل بدائرة املعارف العثمانية   حيدر أابد الدكن 
 

"ابألمر ها هنا املأمور وهو عرف مستعمل يف لغة العرب ويف القرآن منه كثري  -8 .187
ذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله كقوله تعاىل }أتى أمر هللا{ أي مأمور ال

تعاىل }فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون هللا من شيء ملا جاء أمر ربك{ أي 
مأموره الذي أمر به من إهالكهم وكذلك قوله تعاىل }وما أمر الساعة إال كلمح البصر{ 

يف قوله تعاىل  يت فليسوكذلك اخللق يستعمل مبعىن املخلوق كقوله تعاىل للجنة أنت رمح
}قل الروح من أمر ريب{ ما يدل على أهنا قدمية غري خملوقة بوجه ما وقد قال بعض السلف 

 يف تفسريها جرى أبمر هللا يف أجساد اخللق وبقدرته استقر

اخللف و  خالف بني السلفوهذا بناء على أن املراد ابلروح يف اآلية روح اإلنسان ويف ذلك 
لهم على أن الروح املسئول عنها يف اآلية ليست أرواح بىن آدم بل هو وأكثر السلف بل ك

الروح الذي أخرب هللا عنه يف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة وهو ملك عظيم وقد 
ثبت يف الصحيح من حديث األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال بينا أان 

هو متكىء على عسيب فمرران على نفر من اليهود أمشى مع رسول هللا يف حرة املدينة و 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم ال تسألوه عسى أن خيرب فيه بشيء 
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال اي أاب القاسم ما الروح فسكت عنه رسول هللا 

روح من أمر ح قل الفعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما جتلى عنه قال }ويسألونك عن الرو 
 ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال{

ومعلوم أهنم إمنا سألوه عن أمر ال يعرف إال ابلوحي وذلك هو الروح الذي عند هللا ال يعلمها 
 الناس

وأما أرواح بىن آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل امللل وغريهم 
 م النبوةفلم يكن اجلواب عنها من أعال

فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا احلسني بن حممد بن إبراهيم أنبأان إبراهيم بن احلكم عن 
أبيه عن السدى عن أىب مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أىب معيط وعبد هللا 
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ا رجل نابن أىب أمية بن املغرية إىل يهود املدينة يسألوهنم عن النيب فقالوا هلم انه قد خرج في
يزعم أنه نيب وليس على ديننا وال على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 
ومن ال خري فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نيب خيرج وهو على ما 
تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثالث خصال أنمركم هبن فإن أخربكم هبن 
فهو نيب صادق وإن مل خيربكم هبن فهو كذاب سلوه عن الروح اليت نفخ هللا تعاىل يف آدم 

 (1)فإن قال لكم هي من هللا فقولوا كيف يعذب هللا يف النار شيئا هو". 
 

"للكالم عليها، ويكفينا عن بيان حاهلا عدم تصريح أحد من أهل السنن الذين -9 .188
لك على أن هذه األحاديث مل يكن هلا أصل أخرجوا الصحيح واحلسن والضعيف؛ فدل ذ

عندهم؛ وإال لو كان هلا أصل ما وسعهم تركها وهي مستقلة إبثبات حكم شرعي، وهل 
يقول عاقل: إن البخاري ومسلما ومالكا والنسائي وأاب داود والرتمذي وابن ماجه وابن 

ه املسألة؟! م من هذاجلارود وابن خزمية وغريهم ممن صنفوا يف مجع األحاديث قد أخلوا كتبه
م   كما بيناه سابقا  ؛ فلما مل يعرج أحد منه خالف بني السلفسيما وهم يعلمون أهنا ذات 

عليها علمنا أهنا ال تصلح لالستدالل، وذكر مثل الدارقطين والبيهقي هلا ال يفيدها قوة؛ ألن 
 (2)الدارقطين". 

 

مي قوله:  وحكي عن السل "وفهمه وحسن تدبره كان جماال للتنافس فيما بينهم،-10 .189
كنا نقرأ العشر اآلايت من القرآن وال نتجاوزها حىت نعلم ما فيها من علم وعمل. وكان بني 
أصحاب الرسول من هو حرب األمة وترمجان القرآن، وكان أقرأهم زيد، وأعلمهم ابلفرائض. 

 وإذا اختلفوا يف شيء ردوه إىل فالن.

ظا وفهما ابلقرآن حف -ومن بعدهم جيل التابعني-كل هذا دليل على عناية جيل الصحابة 
وتدبرا، فكلهم مل يقصروا يف فهم ما حفظ من القرآن ومل ميتنع عن إعمال عقله يف فهم 

-القرآن، بدليل أننا مل نقرأ آية من كتاب هللا إال وجدان عنها نقوال للصحابة عن الرسول 
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 صلى هللا عليه وسلم.

ام آية  الذين نقلوا إلينا أقوال الرسول وأفعاله أهنم توقفوا أممل نقرأ عن الصحابة والتابعني -2
أو حديث، وقالوا: إن العقل يعارضها أو يرفضها، أو ينبغي أتويلها بصرفها عن ظاهرها، 
وإمنا عملوا ابحملكم وآمنوا ابملتشابه، وقالوا: }كل من عند ربنا{ خاصة فيما يتصل بقضااي 

ف بني اخلالتها آايت الصفات اإلهلية اليت هي حمك الغيب من هذه اآلايت، ويف مقدم
وخمالفيهم، وكذلك آايت البعث واحلساب. كذلك مل يتساءلوا عن كيفية أي صفة  السلف

من الصفات املذكورة يف اآلية املعينة أو احلديث املعني، وإمنا تلقوها ابلقبول كما مسعوها عن 
 (1)صلى هللا عليه وسلم.". -الرسول 

 

كان عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكفى هبذا اعرتافا ابالحنراف   "واليت-11 .190
 ".1عن العقيدة الصحيحة"

__________ 

: إن كثريا من أتباع 159 4/156" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى 1"
آلايت ا أيب احلسن األشعري يصرحون مبخالفة السلف يف مثل مسألة اإلميان، ومسألة أتويل

واألحاديث يقولون: "مذهب السلف: أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص. وأما املتكلمون 
من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت"، وكذلك يقولون: "مذهب السلف: أن هذه اآلايت 
واألحاديث الواردة يف الصفات ال تتأول، واملتكلمون يريدون أتويلها إما وجواب وإما جوازا"، 

وبني أصحاهبم املتكلمني. هذا منطوق ألسنتهم ومسطور   الف بني السلفاخلويذكرون 
 كتبهم.

أفال عاقل يعترب؟ ومغرور يزدجر؟ : أن السلف ثبت عنهم ذلك حىت بتصريح املخالف، مث 
حيدث مقالة خترج عنهم، أليس هذا صرحيا: أن السلف كانوا ضالني عن التوحيد والتنزيه، 

ضرورة العلم الصحيح والدين املتني. وأيضا فقد ينصر وعلمه املتأخرون؟ وهذا فاسد ب
املتكلمون أقوال السلف اترة وأقوال املتكلمني اترة، كما يفعله غري واحد مثل أيب املعايل 
اجلويين، وأيب حامد الغزايل، والرازي وغريهم. والزم املذهب الذي ينصرونه اترة أنه هو 
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رض عليهم الشكوك. وهذا عادة هللا فيمن أعاملعتمد. فال يثبتون على دين واحد، وتغلب 
 عن الكتاب والسنة.

واترة جيعلون إخواهنم املتأخرين أحذق وأعلم من السلف، ويقولون: "طريقة السلف أسلم، 
وطريقة هؤالء أعلم وأحكم"، فيصفون إخواهنم ابلفضيلة يف العلم والبيان والتحقيق والعرفان، 

ا ، أو اخلطأ واجلهل. وغايتهم عندهم: أن يقيمو والسلف ابلنقص يف ذلك والتقصري فيه
أعذارهم يف التقصري والتفريط. وال ريب أن هذا شعبة من الرفض، فإنه وإن مل يكن تكفريا 

وله من يقوله كما يق  -وال تفسيقا هلم  -للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة واخلوارج 
 (1)من املعتزلة والزيدية وغريهم =". 

 

و غدة كالم شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منه، نقله حبرفة، يف "نقل أب-12 .191
"، مث أشار إليه يف مكان آخر منه ممجدا به 69-67التعليق على "الرفع والتكميل" "ص

 ":218ومكربا له بقوله "ص

"وانظر لزاما ما سبق نقله تعليقا فإنك ال تظفر مبثله يف كتاب"، مث أعاد اإلشارة إليه 
أن هذا التعريف لإلميان الذي زعم -غ إعجاب به، وظين به أنه جيهل " مع ابل223"ص

 مع ما فيه من املخالفة ملا عليه السلف كما عرفت، خمالف ملا عليه -شيخه أنه احلق الصراح
احملققون من علماء احلنفية أنفسهم الذين ذهبوا إىل: أن اإلميان هو التصديق فقط ليس معه 

"، والكوثري يف كلمته املشار 129/ 5ائق" البن جنيم احلنفي "اإلقرار! كما يف "البحر الر 
فظي، يشري واحلنفية يف اإلميان ل اخلالف بني السلفإليها حياول فيها أن يصور للقارئ أن 

بذلك إىل أن األعمال ليست ركنا أصليا، مث يتناسى أهنم يقولون: أبنه يزيد وينقص، وهذا 
وله: هنم قالوا يف صدد بيان األلفاظ املكفرة عندهم: "وبقما ال يقول به احلنفية إطالقا، بل إ

اإلميان يزيد وينقص" كما يف "البحر الرائق"، "ابب أحكام املرتدين"! فالسلف على هذا  
-362/ 2"، و"التنكيل" "360-338كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوية "ص

 " الذي كشف عن مراوغة الكوثري يف هذه املسألة.373

م القارئ الكرمي أن أقل ما يقال يف اخلالف املذكور يف املسألة أن احلنفية يتجاهلون أن وليعل
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ولو كان فاسقا فاجرا: أان مؤمن حقا، ينايف مهما تكلفوا يف التأويل التأدب -قول أحدهم 
مع القرآن ولو من الناحية اللفظية على األقل الذي يقول: }إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا 

ت قلوهبم وإذا تليت عليهم آايته زادهتم إمياان وعلى رهبم يتوكلون، الذين يقيمون الصالة وجل
 ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم املؤمنون حقا{ .

فليتأمل املؤمن الذي عافاه هللا تعاىل مما ابتلى به هؤالء املتعصبة، من هو املؤمن حقا عند 
 ؟!هللا تعاىل، ومن هو املؤمن حقا عند هؤالء

 املسألة السادسة:

 (1)" إىل جواز". 351ذهب "اإلمام" شارح الطحاوية "ص
 

اعتقادهم أن الكفر هو التكذيب اجملرد، إذ هو ضد اإلميان الذي هو  -1"-13 .192
، مع إن الكفر يف الشرع منه كفر تكذيب -كما رأيت من كالمهم   -عندهم التصديق اجملرد 

ض، وكفر شك، ويتفرع عن هذا كالمهم يف " وكفر استهزاء، وكفر إابء وامتناع وإعرا
 كما سنبني إن شاء هللا.  -االستحالل " 

عدم فهمهم لعالقة الظاهر ابلباطن وارتباطه به، ومن هنا كانت ضرورة بيان حقيقة  -2
 كما سنبني تفصيال إبذن هللا.  -اإلميان املركبة 

حلال أن وا -للكفر  على مفهومهم -أهنم جعلوا كفر القلب شرطا يف كفر اجلوارح  -3
الكفر يكون ابللسان وابجلوارح وابلقلب، أي يدخل يف األعمال كما يدخل يف االعتقادات، 

 وذلك كالسجود للصنم وإهانة املصحف عمدا وحنوها.

خطؤهم يف فهم معىن اجلحود الوارد يف الشرع، أو إطالقه على غري ما وضع له شرعا  -4
 عين واحد من معانيه.واستعمله فيه السلف، أو حصره يف م

فاجلحود يف اللغة وعرف السلف يطلق على االمتناع عن أداء احلق الواجب، وأوضح مثال: 
تسمية املرتدين جاحدين للزكاة، ومعلوم اهنم مل ينكروا أن هللا فرض الزكاة، ويقولون إهنا 

بة يف اليست من الدين، ولو قالوا ذلك لسموا جاحدين للدين والقرآن، وملا اختلف الصح
شأهنم قط، وملا احتيج يف االستدالل على كفرهم إىل قياس وال غريه، إمنا جحدوا االلتزام 
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ة لعمر وهلذا عرضت الشبه -مع اإلقرار أبهنا من الدين  -هبا، أي أصروا على أال يدفعوهنا 
وغريه يف قتاهلم، حىت استدل الصديق مبا هو جممع عليه بينهم من تكفري اترك الصالة )ال 

 جاحد وجوب الصالة( .

فمناط االختالف يف أمرهم أوال، مث مناط االتفاق على قتاهلم وتسميتهم مرتدين أخريا كان 
املنع واإلابء، وقد بلغ األمر ابلصحابة من زوال الشبهة إىل إن قالوا:"لو أطاعنا أبو بكر  

اعات  ترك الطواملرجئة القدماء إمنا كان يف اخلالف بني السلف( ، كما أن أصل 1كفران" )
ال يف إنكار وجوهبا، ولكن مع تطور الظاهرة وتداخل الشبهة ودخول شبهة اإلرجاء على 
بعض األئمة من الفقهاء أو أتباعهم حصل ما حصل مما سيأيت بيانه وتفصيل األجوبة عليه 

 إبذن هللا.

 كما سيأيت بيانه.  -ومثل " الرتك " غريه من األلفاظ 

 

 هلا مبحثا خاصا كما سرتى. شبهات نقلية أفردان - 5

__________ 

 (1)( .". 12/265( املصنف البن أىب شيبة )1)
 

 . وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال ميكن.1"وقال: }أفال يتدبرون القرآن{ -14 .193

وأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه، 
 و عصمتهم، وبه جناهتم وسعادهتم، وقيام دينهم ودنياهم؟فكيف بكالم هللا الذي ه

وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا، وهو إن كان بني التابعني أكثر 
منه بني الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم. ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن 

يف  لسلفواخلالف بني االستنباط واالستدالل. الصحابة، ورمبا تكلموا يف بعض ذلك اب
التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف 

 تضاد، وذلك صنفان:

أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على معىن يف املسمى 
                                         

 434ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي ص/ (1)
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باعه، كتفسريهم )الصراط املستقيم( بعض ابلقرآن؛ أي: اتغري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى،  
وبعض ابإلسالم، فالقوالن متفقان، ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه 
على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن لفظ )صراط( يشعر بوصف اثلث. وكذلك قول 

دية، وقول من قال: هو طاعة من قال هو السنة واجلماعة، وقول من قال: هو طريق العبو 
هللا ورسوله، وأمثال ذلك، فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم 

 بصفة من صفاهتا.

الثاين: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه املستمع 
قل يف صوصه. مثاله: ما نعلى النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخ

اآلية. فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول  2قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا{ 
 املضيع للواجبات، واملنتهك للمحرمات،

__________ 

 .82سورة النساء:  1
 (1).". 32سورة فاطر:  2
 

 "ذلك غري ممكن إال حيث يكثر اجلهل ويقل العلم.-15 .194

ن كثريا من أتباع أيب احلسن األشعري يصرحون مبخالفة السلف، يف مثل يوضح ذلك: أ
مسألة اإلميان، ومسألة أتويل اآلايت واألحاديث، يقولون: مذهب السلف، أن اإلميان قول 

، وكذلك يقولون: 1وعمل ويزيد وينقص، وأما املتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت
الواردة يف الصفات ال تتأول، واملتكلمون يريدون  مذهب السلف أن هذه اآلايت واألحاديث

، هذا وبني أصحاهبم املتكلمني اغلخالف بني السلفأتويلها إما وجواب أو جوازا ويذكرون 
 .2منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم"

فلما كان هذا حال هذا الفرق والطوائف؛ تصريح أبن مذهبهم خالف مذهب السلف، مع 
ة واالستدالل هبما والتسمي أبهل احلق، وأهل السنة واجلماعة من ادعاء اتباع الكتاب والسن

قبل بعضهم أظهر أهل السنة مذهب السلف وأبرزوه وذكروا أقوال أئمة السلف من الصحابة 
                                         

 1/121غاية األماين يف الرد على النبهاين  (1)
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ومن بعدهم من أهل العلم واإلتباع الذين هم أئمة السنة وأهلها بال منازع ليبينوا من خالف 
 وإن أصاب بعضها يف بعض أقواله وليتميز احملق يفقوهلم؛ فليس هو على السنة احملضة 

ادعائه من املبطل، فإن اتباع الكتاب والسنة كل يديعيه، وامليزان هو اتباع وارتضاء طريقتهم، 
، 3وانتهاج منهجهم؛ فإهنم كانوا على هدي مستقيم، كما قال ابن مسعود رضي هللا عنه

ة السلف ة وأهل البدعة الذين شعارهم جمانبوبذلك يظهر احملق من املبطل ومييز بني أهل السن
 وخمالفتهم.

__________ 

قارن بقول الرازي وهو من أئمة األشاعرة: "اإلميان عندان ال يزيد وال ينقص، وعند املعتزلة:  1
ملا كان امسا ألداء العبادات كان قابال هلما، وعند السلف، ملا كان امسا لإلقرار واالعتقاد 

 .239ل أفكار املتقدمني واملتأخرين ص والعمل فكذلك". حمص
 .157 -153/ 4انظر: الفتاوى  2
 (1).". 103انظر قوله يف هذا املعىن: ص  3
 

 "حكم التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم-16 .195

هل ال ينكر و  خالف بني السلف؟السؤال: هل التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم فيه 
 يه وسلم؟ اجلواب: التوسل يف الواقع لفظ جممل قدعلى من توسل ابلرسول صلى هللا عل

يقصد به ابطل وقد يقصد به حق، فإذا أريد ابلتوسل ابلرسول التوسل بذاته، فيقول اإلنسان: 
اللهم إين أتوسل إليك برسولك، اللهم إين أتوسل إليك بنبيك نيب الرمحة، وأسألك جباهه أو 

 له من الصحابة وال من التابعني.ما أشبه ذلك؛ فهذا بدعة من البدع، ما أحد فع

أما إذا أريد ابلتوسل التوسل ابتباعه، واإلميان به، وحمبته صلوات هللا وسالمه عليه، وحمبة 
شرعه، ومناصرته؛ فهذا مشروع، وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غري ممكن، 

  وسالمه عليه.صلوات هللاوهو التوسل بدعائه، فيسألون منه أن يدعو هلم، فهذا انقطع مبوته 

وهلذا ما أحد من الصحابة ذهب إىل القرب يطلب منه أن يدعو له، أو ذهب يتوسل إليه، 
وملا حصل القحط يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وخرجوا يستسقون قال: اللهم إان  

                                         
 108وسطية أهل السنة بني الفرق ص/ (1)
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اي عباس - كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، مث قال: قم
 فادع. -

 فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو واملسلمون يؤمنون على دعائه.

فهذا معناه توسل ابلدعاء، ولو كان توسال ابلذات فال ميكن أن يعدلوا عن الرسول صلى 
هللا عليه وسلم إىل العباس؛ ألن التوسل ابلذوات ممكن يف احلياة وبعد املوت، فعدوهلم إىل 

 (1)ى أن املقصود ابلتوسل هو التوسل ابلدعاء.". العباس دليل عل
 

 "خالف أهل السنة يف املفاضلة بني عثمان وعلي-17 .196

مث بعد أن ذكر الفضل قال: )وهو أحق خلق هللا ابخلالفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم( 
ون كوالعلماء رمحهم هللا يذكرون مسألة املفاضلة ببني الصحابة، مث يذكرون اخلالفة؛ وذلك ل

هاتني املسألتني من املسائل اليت جيب اعتقادها يف الصحابة، فبدأ املؤلف رمحه هللا بذكر 
الفضل، وبني عقيدة أهل السنة واجلماعة يف املفاضلة، واعلم أنه ال خالف بني أهل العلم 
يف تقدمي أيب بكر مث عمر على سائر صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما عثمان 

عد أن أمجعت األمة على أن الذي يلي األولني هو عثمان وعلي اختلفوا يف أيهما وعلي فب
أفضل، فمنهم من قال: األفضل عثمان مث علي، أي: فيكون الرتتيب أبو بكر مث عمر مث 
عثمان مث علي، وهذا الذي عليه مجهور أهل السنة واجلماعة، واستقر عليه قوهلم، وأن ترتيبهم 

 تيبهم يف اخلالفة.يف الفضل واملنزلة كرت 

القول الثاين: أن عليا مقدم على عثمان، وهذا قال به مجاعة من السلف من أشهرهم سفيان 
الثوري رمحه هللا، وقيل: إنه رجع عنه ملا انقشه من انقشه من أهل العلم، وبني له تقدم عثمان 

 على علي.

 ل.القول الثالث: التوقف، أي: ال يقول إن عثمان أفضل وال علي أفض

والصحيح من هذه األقوال هو القول األول الذي ال ريب يف صحته واستقرار قول أهل 
السنة عليه، وهذه املسألة هل يضلل فيها املخالف؟! اجلواب ال يضلل فيها املخالف؛ ألنه 

الفة، ، لكن املسألة اليت يضلل فيها املخالف هي مسألة اخلاخلالف بني السلفقد وقع فيها 
                                         

 140/7شرح كتاب التوحيد  (1)



209 

 

اخلالفة ال إشكال فيه، وقد اتفق عليه أهل السنة، فمن قال إن عليا أحق ممن فإن ترتيب يف 
تقدمه ابخلالفة فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار؛ ألن املهاجرين أمجعوا على تقدم عثمان يف 
اخلالفة على علي رضي هللا عنه، وقد قال عبد الرمحن بن عوف وهو الذي أوكل إليه عمر 

 شارةن خيلفه بني من بقي من أهل الشورى يقول بعد حبث ونظر واسترضي هللا عنه النظر فيم

 مل أر الناس يعدلون ب  عثمان أحدا. Qو

فأمجع املهاجرون واألنصار على خالفة عثمان، بل إن خالفة عثمان خالفة إمجاعية مل يقع 
فيها خالف ابلكلية، حىت علي رضي هللا عنه ابيعه ووافق، فلم جيتمع الناس يف خالفة أحد  

كما اجتمعوا يف خالفة عثمان رضي هللا عنه، فالذي يطعن يف خالفة عثمان أو يقول إن 
فة منه فإنه أضل من محار أهله كما قال اإلمام أمحد رمحه هللا، لظهور اإلمجاع عليا أوىل ابخلال

 (1)على خالفة عثمان رضي هللا عنه.". 
 

 "أهل السنة ال يكفرون ابلذنوب-18 .197

مث قال رمحه هللا: ]وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وال خنرجه عن اإلسالم بعمل، 
كل إمام، برا كان أو فاجرا، وصالة اجلمعة خلفهم   ونرى احلج واجلهاد ماضيني مع طاعة

جائزة، قال أنس: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ثالث من أصل اإلميان: الكف عمن 
قال: ال إله إال هللا، وال نكفره بذنب، وال خنرجه من اإلسالم بعمل( [ يقول رمحه هللا: )وال 

لكفر على أحد من أهل القبلة الذين نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب( أي: ال حنكم اب
 ثبت إسالمهم إبقامة الصالة واستقبال البيت )بذنب( أي: بسبب ذنب.

الذنب يشمل الصغري والكبري، الدقيق واجلليل من الذنوب، ما عدا ما حيصل به الكفر 
 والردة، فمن كفر ابهلل عز وجل كفرانه، ومن سب النيب صلى هللا عليه وسلم أو كذبه كفرانه،

ومن امتهن القرآن ودنسه كفرانه، فقوله رمحه هللا: )بذنب( يعين من كبائر الذنوب اليت مل 
أيت النص أبهنا كفر، كشارب اخلمر والزاين والسارق وغري ذلك من الكبائر والذنوب، فإننا 
ال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؛ ألن األصل أن من كان إسالمه اثبتا بيقني فإنه ال 

إال بيقني، وهذه قاعدة مهمة يستفيدها طالب العلم ال سيما عند االشتباه،  ينقل عنه
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واألصل بقاء ما كان على ما كان، وأن من حكم إبسالمه فهو ابق على هذا الوصف ال 
يرتفع عنه إال بدليل، فإذا اشتبه اإلنسان هل هذا حيصل به الكفر أو ال حيصل به الكفر؟ 

 وأنه ابق على اإلسالم.فاألصل أنه ال حيصل به الكفر، 

)فال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب( ينبغي أن تقيد هذه اجلملة مبا عدا ما وقع اخلالف 
فيه بني أهل العلم من املسائل هل يكفر هبا صاحبها أو ال، فهناك من املسائل ما وقع فيها 

 اخلالف بني العلماء وهي من مجلة الذنوب.

نوب اليت اختلف فيها العلماء رمحهم هللا من حيث الكفر فمثال: ترك الصالة، هذا من الذ
إىل قولني: فمنهم من يرى التكفري برتك الصالة ولو كانت صالة واحدة إذا تركها عمدا دون 
عذر حىت خرج وقتها، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة 

لشرك لنيب صلى هللا عليه وسلم: )بني الرجل وافمن تركها فقد كفر( واحلديث اآلخر: قال ا
أو الكفر ترك الصالة( ، فهذا خارج عن قول املؤلف رمحه هللا: )وال نكفر أحدا من أهل 

 القبلة بذنب( .

فما وقع فيه اخلالف بني أهل العلم من الذنوب هل يكفر هبا صاحبها أو ال فإهنا ال تدخل 
هنا ، واملقصود ابلذنوب ما اتفق العلماء على أفاخلالف بني السليف هذه اجلملة، لوقوع 

 ذنب، كالكبائر من الزان وشرب اخلمر وما أشبه ذلك.

فأركان اإلسالم مما اختلف العلماء رمحهم هللا يف اتركها هل يكفر أو ال؛ أعين الصالة، 
 .والزكاة، والصيام، واحلج، فاخلالف بني العلماء يف اتركها مشهور، فهذه خارجة عن حبثنا

قوله رمحه هللا )وال خنرجه عن اإلسالم يف عمل( ما مل يكن هذا العمل ينتقض به إسالمه، 
ويرتفع به عنه وصف اإلسالم، مثاله: الذبح لغري هللا، فهذا عمل، فهل خنرجه من اإلسالم 

 بذلك؟

A   نعم، لكن املقصود ابلعمل: ما كان من كبائر الذنوب واخلطااي واآلاثم، أما الشرك فإنه
[ ، فال بد من 72فر، قال تعاىل: }إنه من يشرك ابهلل فقد حرم هللا عليه اجلنة{ ]املائدة:ك

احلكم مبقتضى ما قام ابإلنسان من وصف، فإذا قام به وصف الكفر مع اعتقاده دون عذر 
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 (1)مع توفر الشروط وارتفاع املوانع فإنه حيكم بكفره.". 
 

أطبق عليه السلف هو أنه قول وعمل. "سبق أن ذكران أن تعريف اإلميان الذي -19 .198
فالقول والعمل ركنان يف مسمى اإلميان، أي أهنما جزءان من ماهيته، مع كوهنما يلزم من 
عدم أي واحد منهما عدم اإلميان الذي مها ركنان فيه. لذلك كان التعبري بركنية العمل يف 

 ( .1اإلميان أوىل من التعبري بشرطيته )

وهو كل لفظ أفهم االشرتاك بني أفراده مبجرد تعقله. قال األخضري مث إن العمل لفظ كلي، 
 يف السلم:

 (2... ... فمفهم اشرتاك الكلي ... ... كأسد وعكسه اجلزئي )
فتصور مفهوم العمل ال مينع من صدقه على كثريين، فالصالة عمل وشرب اخلمر عمل، 

 وهكذا.

هي آحاد األعمال. فإذا انتفى جنس ( ابلنسبة ألفراده، و 3وهذا اللفظ الكلي إذن جنس )
العمل انتفى أحد ركين اإلميان، فذهب اإلميان كله، ألن الشيء ينتفي ابنتفاء ركنه. أما لو 
انتفت بعض أفراد العمل فقد ينتفي اإلميان وقد ال ينتفي حبسب التفصيل الذي سيأيت يف 

 ( .4املسألة الثانية )

__________ 

 يةاخلالف بني السلفاهية خبالف الركن. انظر: "حقيقة ألن الشرط خارج عن امل -( 1)
 .27الشرعية وأدعيائها يف مسائل اإلميان" حملمد أبورحيم: 

 .14شرح القويسين على منت السلم يف املنطق:  -( 2)
اجلنس هو الكلي املقول على كثريين خمتلفني يف احلقيقة يف جواب ما هو كاحليوان،  -( 3)

 .15سلم: انظر القويسين على ال
 (2).". 30-29انظر "حقيقة اخلالف" ألبورحيم:  -( 4)
 

                                         
 17/6شرح ملعة االعتقاد خلالد املصلح  (1)
 49شرح منظومة اإلميان ص/ (2)



212 

 

"حاشية الطالب بن محدون بن احلاج على شرح ميارة على منت املرشد املعني -20 .199
 ه .1412 –دار الرشاد احلديثة  –

 ه .1420 – 1ط: –دار الكتب العلمية  –حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع 

دار  –الشرعية وأدعيائها يف مسائل اإلميان حملمد أبو رحيم  لسلفيةاخلالف بني احقيقة 
 ه .1419 – 2ط: –اجلوهري 

حلية اللب املصون للدمنهوري على منت اجلوهر املكنون لألخضري )مع حاشية خملوف 
 دار الفكر. –املنياوي( 

ة الرايض يدار الكنوز العرب –ت: حممد رشاد سامل  –درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 
 ه .1391 –

 ه .1407 –دار الكتاب العريب بريوت  –ديوان املتنيب )بشرح الربقوقي( 

دار  –ضا ت: علي ر  –رسالة يف الرد على القائلني بوحدة الوجود لعلي بن سلطان القاري 
 ه .1415 – 1ط: –املأمون للرتاث 

 ه .1408 –دار الفكر  –روح املعاين لأللوسي 

مكتبة  –ونقصانه وحكم االستثناء فيه لعبد الرزاق بن عبد احملسن العباد البدر زايدة اإلميان 
 ه .1416 – 1ط –دار القلم والكتاب 

 –مكتبة املعارف الرايض  –سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ انصر الدين األلباين 
 ه .1415

 ه .1410 – 1ط: –دار الفكر  –ت: سعيد حممد اللحام  –سنن أيب داود 

 –دار الفيحاء/دار السالم  –إبشراف: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ  –الرتمذي سنن 
 ه .1420 – 1ط:

 ه .1420 – 1ط: –دار ابن حزم  –سنن النسائي )اجملتىب( 

سة مؤس –ت: مجاعة إبشراف شعيب األرانؤوط  –سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب 
 ه .1419 -11ط –الرسالة 

 ت: الغامدي –لسنة واجلماعة للاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل ا

 شرح السنة للبغوي
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 –ديثة دار الكتب احل –ت: حسنني حممد خملوف  –شرح العقيدة األصبهانية البن تيمية 
 القاهرة.

ط:  – املكتب اإلسالمي –ت: األلباين  –شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي 
 ه .1408 – 9

 –قويسين على منت السلم يف املنطق لعبد الرمحن األخضري شرح العالمة حسن درويش ال
 (1)دار النشر غري مذكورة.". 

 

(( 0))إن أهل السماء ال يسمعون شيئا من أهل األرض، إال األذان  -36"-21 .200
0 (1) 

))إن هللا ال أيذن لشيء من أهل األرض، إال ألذان املؤذنني، والصوت احلسن ابلقرآن  -37
000 ))0 (2) 

_________ 

 ضعيف جدا. ... = -36( 1)

، وابن حبان يف ))اجملروحني(( -( 235كما يف ))املطالب العالية(( )  -=أخرجه أبو يعلى 
( ، وأبو أمية الطرسوسي يف 1630/ 4( ، وابن عدي يف ))الكامل(( )64 -63/ 2)

خ ( ، وأبو الشي392/ 1( ، وابن اجلوزى يف ))الواهيات(( )12/ 24))مسند ابن عمر(( )
من طريق عبيد هللا بن الوليد  -( 148كما يف ))احلبائك(( )  -يف ))كتاب األذان(( 

الوصايف، عن حمارب بن داثر عن ابن عمر مرفوعا. قال ابن عدي: ))عبيد هللا بن الوليد 
الوصايف ال يتابع على هذا احلديث(( قلت: وهو واه ضعفه أبو زرعة والدارقطين، وتركه 

ال ابن حبان: ))منكر احلديث جدا(( . ولذا ابن اجلوزى: ))هذا النسائي والفالس. وق
 حديث ال يصح(( .

 ضعيف جدا. -37( 2)

/ 1( ، ومن طريقه ابن اجلوزي يف ))الواهيات(( )195/ 9أخرجه اخلطيب يف ))التاريخ(( )
( من طريق سالم الطويل، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار 392
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 فذكره. 000مرفوعا 

قلت: وسنده ضعيف جدا. فأما سالم بن سلم الطويل فضعفه علي بن املديين جدا، وتركه 
( . وقال أمحد: 197/ 9النسائي والبخاري، بل كذبه ابن خراش كما يف ))اتريخ بغداد(( )

))منكر احلديث، ومل يرضه(( . وزيد العمي هو زيد بن احلواري ضعيف يكتب حديثه عند 
منها:  00متابعة له هنا فيتحقق ضعفه. أما الشطر الثاين فله شواهد ملعناه  املتابعات، وال

( 1473عبد الباقي( ، وأبو داود ) -545/ 1فتح( ، ومسلم ) 68/ 9ما أخرجه البخاري )
( ، 450-271/ 2( ، وأمحد )339 -338/ 2( ، والدارمي )180/ 2، والنسائي )

 وي يف( ، والبغ229/ 10، 12/ 3، 54/ 2والبيهقي )

 

( ، من طرق عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مرفوعا: ))ما 485، 484/ 4))شرح السنة(( ( 
أذن هللا لشيء، ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآن، جيهر به ))هذا لفظ مسلم. 

 00واملقصود ابلتغين، هو حتسني الصوت وحتزينه، ألنه أوقع يف النفوس، وأجنع يف القلوب 
 قاله البغوي.

لت: ويؤيده ما أخرجه الشيخان وغريمها من حديث أيب موسى األشعري قال / قال يل ق
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ))لو رأيتين وأان أمسع قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا 

فقال: لو علمت حلربته لك حتبريا. هذا لفظ مسلم، وهو عند  00من مزامري آل داود 
وقوله: ))حلريته لك حتيريا(( يعين حلزنت صويت ومجلته. وقال سفيان بن  00البخاري خمتصر 

عيينة: ))التغين هو االستغناء، ومعناه: ليس منا من مل يستغن ابلقرآن عن غريه.(( . وهو 
تفسري غريب، وخمالف ملفهوم األحاديث الكثرية يف هذا الباب، ومل يقبله الشافعي فقال: 

قرآن(( على االستغناء، لكان ))يتغاين(( ، وحتسني الصوت هو ))لو كان معىن: ))يتغىن ابل
 يتغىن.(( . ... =

، والراجح منعه ولو اختل شيء من خالف بني السلف=أما قراءة القرآن ابألحلان فيها 
كى من القراء فإىل هللا املشت -كما حكاه النووي يف ))التبيان((   -احلروف عن خمرجه فتحرم 
وانظر ))فتح  00فاهلل املستعان  00ىت يظن املرء أهنا ليست عربية الذين ميططون احلروف ح

وانظر أيضا احلديث األول من هذا الكتاب.  00( للحافظ السخاوي 281/ 1املغيث(( )
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 (1)وهللا املستعان.". 
 

"استقرار املذاهب وصادف اجتهاده حمله إىل آخره ال يلزم منه تقليد أيب حنيفة -22 .201
ه ال جيوز اإلجتهاد يف مسألة ال يعرف عن السلف فيها قول وال أن وحده وال يلزم منه أن

أحدا إذا ظهر له رجحان قول أحد أنه ال أيخذ به إال ما وافق قول أيب حنيفة رمحه هللا 
 واملنازع يف هذا هو املكابر

وما نسبه إىل أيب بكر الرازي من أن اجتهاد من بعد أيب حنيفة رمحه هللا غري معتد به قول 
ط ألنه جمرد دعوى قد ادعى نظريها غريه من املتعصبني واختلفوا مىت انسد ابب االجتهاد ساق

على أقوال ما أنزل هللا هبا من سلطان فمنهم من قال بعد املائتني من اهلجرة ومنهم من قال 
بعد الشافعي رمحه هللا ومنهم من قال بعد األوزاعي وسفيان وعند هؤالء أن األرض قد خلت 

هلل حبجة ومل يبق فيها من يتكلم بعلم أو ينظر يف كتاب هللا أو سنة رسوله ألخذ من قائم 
األحكام منهما وال حيكم وال يفيت مبا فيهما حىت يعرضه على قول مقلده ومتبوعه فإن وافقه 
حكم به وأفىت به وإال رده ومل يقبله وهذه أقوال كما ترى يف غاية الفساد والقول على هللا 

ضا فإن احلوادث متعاقبة الوقوع فإذا وقعت حادثة غري منصوصة فال بد فيها بغري علم وأي
يظهر فال بد فيها من االجتهاد ل خالف بني السلفمن اإلجتهاد أو حادثة يف احلكم فيها 

أي األقوال فيها أقرب إىل موافقة الدليل من الكتاب والسنة وإن كانت تلك املسألة إمجاعية 
سواء ذلك كله زمان أيب حنيفة وبعده وما يقول غري هذا إال  فال يسوغ فيها اإلجتهاد

 صاحب هوى وعصبية نسأل هللا السالمة والعافية

 (2)وقوله م: وتقليد األفضل أفضل إىل آخره". 
 

 "رواه أمحد والنسائي.-23 .202

حتديد حلدود هذا النظر وكيفيته فما جيوز للمرأة   -على ما أعلم-وليس عندان يف السنة 
ظر والفقهاء( فهل الن خالف بني السلفكشفه أمام األجانب هو الوجه والكفان )على 
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إىل هذا فقط أم إىل هذا وغريه؟ تشدد بعض الفقهاء، فقال أبن النظر للخطبة ال جيوز إال 
ووسع آخرون إىل ما يبيحه العرف اإلسالمي، وال شك أن هذا إفراط للوجه والكفني فقط. 

 وذاك تفريط، والوسط هو العدل. من ذلك لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:

]إذا خطب أحدكم املرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل[ . رواه 
، صححه وقال احلافظ رجاله ثقاتأمحد وأبو داود وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق واحلاكم و 

قال الشوكاين.. ويف إسناده حممد بن إسحاق، وأعلنه ابن القطان بواقد بن عمرو.. فإن 
صح احلديث فهو حجة ألكثر من الوجه والكفني، وقد جاء عن بعض السلف أهنم نظروا 

 عند اخلطبة ألكثر من ذلك.

 اخللوة ليست من املباحات: -2

 

 (1)جنبية جائزة، ولو رغب يف". هذا وليست اخللوة ابأل
 

"ومل أيمر هللا تعاىل إبجياب الوضوء من القيء وال ثبت به سنة عن رسوله وال -24 .203
 اتفق اجلميع عليه

مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد ومحله مث دخل املسجد  - 48
 فصلى ومل يتوضأ

أنه قال ))من  -عليه السالم  -روي عن النيب وإمنا أدخل مالك هذا احلديث إنكارا ملا 
 غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ((

عليه  -وهو حديث يرويه بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوءمة عن أيب هريرة عن النيب 
 وقد جاء من غري هذا الوجه أيضا وإعالما أن العمل عندهم خبالفه -السالم 

 محل ميتا واختلف قوله يف الغسل من غسل امليت ومل خيتلف قوله أنه ال وضوء على من
 وسيأيت ذكر ذلك يف اجلنائز إن شاء هللا

ء أن من محل ميتا فليكن على وضو  -وهللا أعلم  -ومعىن احلديث املذكور عن أيب هريرة 
لئال تفوته الصالة عليه وقد محله وشيعه ال أن محله حدث يوجب الوضوء فهذا أتويله وهللا 
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 أعلم

 ب ترك الوضوء مما مست النار(اب - 5)

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا  - 49
 صلى هللا عليه وسلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ

 ها فيهابملدينة وغري  اخلالف بني السلفأشبع مالك هذا الباب يف موطئه وقواه لقوة 

عليه السالم  -اس وحديث سويد بن النعمان أن النيب فذكر حديثني مسندين حديث بن عب
 أكل السويق ومل يزد على أن متضمض وصلى -

 (1)وذكر عن أيب بكر وعمر وعلي وعثمان وبن عباس وعامر بن ربيعة". 
 

"قال مالك األمر عندان أنه إذا نفى رجل رجال من أبيه فإن عليه احلد وإن  -25 .204
 احلدكانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه 

واخللف من العلماء فيمن نفى رجال عن أبيه وكانت  خالف بني السلفقال أبو عمر ال 
أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه احلد مثانني جلدة إن كان حرا واختلفوا إذا كانت أمة أو 

 ذمية

ذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثين شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه 
د هللا ال حد إال على رجلني رجل قذف حمصنة أو نفى رجال عن أبيه وإن كانت قال قال عب

 أمه أمة

قال وحدثين عبد األعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه احلد 
 وإن كانت أمه مملوكة

قال وحدثين بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن محاد عن إبراهيم يف الرجل يقول 
 لرجل لست ألبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال ال جيلدل

قال وحدثين وكيع عن سفيان عن شيخ من األزد أن بن هبرية سأل عن الرجل ينفي الرجل 
 عن أبيه وأمه أمة احلسن والشعيب فقاال يضرب احلد

قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأيب حنيفة أن ال حد على من نفى رجال 
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 عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية ألنه قاذف المه ولو صرح بقذفها مل مين عليه حد

 وذكر املزين عن الشافعي قال وان قال اي بن الزانيني وكان أبواه حرين مسلمني فعليه حدان

 قال وال حد إال على من قذف حرا ابلغا مسلما أو حرة ابلغة مسلمة

أو كافرة أنه ال حد عليه للقذف وإن كان منهم من يرى ومل خيتلفوا إن قذف مملوكة مسلمة 
 التعزير لألذى ومنهم من يرى يف ذلك األدب

 ابب ما ال حد فيه( - 6)

 (1)قال مالك إن أحسن ما مسع يف األمة يقع هبا الرجل وله فيها".  - 1542
 

 جاء رجل إىل»قال:  -رضي هللا تعاىل عنه  -وعن أيب هريرة  -( 632")-26 .205
فقال: هلكت اي رسول هللا. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

على امرأيت يف رمضان. فقال: هل جتد ما تعتق رقبة؟ قال: ال. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
 شهرين متتابعني؟ قال: ال. قال: فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا؟ قال: ال، مث

                             Q رخص للشيخ الكبري أن يفطر ويطعم»قال:  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عباس 
رواه الدارقطين واحلاكم وصححاه( اعلم أنه اختلف « . عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليه

[ واملشهور 184الناس يف قوله تعاىل }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 
ض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر ومن شاء صام مث أهنا منسوخة وأنه كان أول فر 

[ وقيل بقوله }فمن شهد 184نسخت بقوله تعاىل }وأن تصوموا خري لكم{ ]البقرة: 
[ وقال قوم: هي غري منسوخة منهم ابن عباس كما 185منكم الشهر فليصمه{ ]البقرة: 

[ أي يكلفونه ويقول: 184 هنا وروي عنه أنه كان يقرؤها }وعلى الذين يطيقونه{ ]البقرة:
ليست مبنسوخة هي للشيخ الكبري واملرأة اهلرمة وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره املصنف 
ويف سنن الدارقطين عن ابن عباس }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 

 ال[ واحد فمن تطوع خريا قال: زاد مسكينا آخر فهو خري له قال: وليست منسوخة إ184
، ال »أنه رخص للشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصيام " إسناده صحيح اثبت وفيه أيضا 

حيح قال: وهذا ص« يرخص يف هذا إال للكبري الذي ال يطيق الصيام أو مريض ال يشفى
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 وعني يف رواية قدر اإلطعام وأنه نصف صاع من حنطة.

رج أهنما يفطران وال قضاء " وأخوأخرج أيضا " عن ابن عباس وابن عمر يف احلامل واملرضع 
 مثله عن مجاعة من الصحابة وأهنما يطعمان كل يوم مسكينا.

وأخرج " عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثالثني 
من  فاجلمهور أن اإلطعام الزم يف حق خالف بني السلفمسكينا فأشبعهم " ويف املسألة 

 منسوخ يف غريه.مل يطق الصيام لكرب 

وقال مجاعة من السلف اإلطعام منسوخ وليس على الكبري إذا مل يطق الصيام إطعام، وقال 
مالك: يستحب له اإلطعام وقيل غري ذلك، واألظهر ما قاله ابن عباس واملراد ابلشيخ العاجز 

  عليهصلى هللا -عن الصوم. مث الظاهر أن حديثه موقوف وحيتمل أن املراد رخص النيب 
 فغري الصيغة للعلم بذلك فإن الرتخيص إمنا يكون توقيفا وحيتمل أنه فهمه ابن عباس -وسلم 

 (1)من اآلية وهو األقرب.". 
 

 وكذلك رواه عمار موىل بين هاشم، وطلق بن حبيب، عن ابن -"ص-27 .206

 ، وكذلك-رضي هللا عنه -عباس، وكذلك رواه معقل اخلثعمي، عن علي

 .-رضي هللا عنها -مسروق، عن عائشة روى الشعيب عن قمري امرأة
 عمار بن أيب عمار اهلامشي موالهم أبو عمرو، ويقال: أبو عمر، -ش

 ويقال: أبو عبد هللا. مسع: أاب قتادة األنصاري، وأاب هريرة،

 وأاب حبة البدري، وعبد هللا بن عباس، وغريهم.روى عنه: عطاء بن

 هم. قال ابن حنبل،أيب رابح، ويونس بن عبيد، وخالد احلذاء، وغري 

 ( .1وأبو زرعة، وأبو حامت: ثقة. روى له اجلماعة إال أاب داود )

 ومعقل اخلثعمي، وقال ابن أيب حامت: زهري بن معقل. واألول

 أصح. روى عن: علي بن أيب طالب. روى عنه: حممد بن أيب إمساعيل

 ( .2الكويف. روى له أبو داود )

 سعيد بن املسيب، وعطاء،قال أبو داود: وهو قول احلسن، و  -ص
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 ( .3ومكحول، وإبراهيم، وسامل، والقاسم: إن املستحاضة تدع الصالة )

 أي: يف أايم عادهتا ويف غريها كالطاهرات، وكل هذا ذكره -ش

 خالف بني السلفأبو داود أتكيدا على أن هذا احلكم إمجاع وليس فيه 

 عض السلف إذاواخللف، ومل خيالف فيه إال اخلوارج، نعم استحب فيه ب

 دخل وقت الصالة أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر هللا تعاىل،

 وأنكره بعضهم.

 احلسن البصري، وعطاء بن أيب رابح.

 ومكحول بن زبر، ويقال: ابن أيب مسلم بن شاذك بن سند بن شروان

 ابن بردك بن بعوث بن كسرى الكابلي، من سيب كابل. وقال ابن ماكوال:

__________ 

 ( .21/4167انظر ترمجته يف: هتذيب الكمال ) (1)

 (28/6096( املصدر السابق )2)
 ( يف سنن أيب داود: " تدع الصالة أايم أقرائها. قال أبو داود: مل يسمع قتادة3)

 (1)من عروة شينا ".". 
 

الصحيح من مذهبنا جواز مجيع ذلك ونقله القاضي  خالف بني السلف"فيه -28 .207
ن الصحابة والشافعي والثوري وأيب حنيفة وأصحابه والليث بن عياض عن مالك وكثري م

سعد قال وروي حنوه عن علي وبن عمر وأيب موسى والقاسم بن حممد وسامل بن عبد هللا بن 
عمر قال وأجاز أبوحنيفة وأصحابه والليث وغريهم بيع الزيت النجس إذا بينه وقال عبد 

 صاحل ال جيوز االنتفاع بشيء من ذلك كلهامللك بن املاجشون وأمحد بن حنبل وأمحد بن 
يف شيء من األشياء وهللا أعلم قال العلماء ويف عموم حترمي بيع امليتة أنه حيرم بيع جثة الكافر 
إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه وقد جاء يف احلديث أن نوفل بن عبد هللا 

صلى  يف جسده عشرة آالف درهم للنيب املخزومي قتله املسلمون يوم اخلندق فبذل الكفار
هللا عليه وسلم فلم أيخذها ودفعه إليهم وذكر الرتمذي حديثا حنو هذا قال أصحابنا العلة 
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يف منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير النجاسة فيتعدى إىل كل جناسة والعلة يف األصنام كوهنا 
 (1)اضها". ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت حبيث إذا كسرت ينتفع برض

 

"وقال احلافظ: ))قال األكثر: سألوه عن الروح اليت تكون هبا احلياة يف اجلسد، -29 .208
وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح يف البدن، وامتزاجه به، وهذا هو الذي 

 استأثر هللا بعلمه.

يسى روح ن عوقال القرطيب: الراجح أهنم سألوه عن روح اإلنسان؛ ألن اليهود ال تعرتف أب
 هللا، وال جتهل أن جربيل ملك، وأن املالئكة أرواح.

وقال الرازي: املختار أهنم سألوه عن الروح الذي هو سبب احلياة، وأن اجلواب وقع على 
 أحسن الوجوه.

وبيانه: أن السؤال عن الروح حيتمل أن يكون عن ماهيته، أو عن صفته، أو كيفية تعلقه 
 ( .1سكت السلف عن البحث يف هذه األشياء(( )ابلبدن، أو غري ذلك، وقد 

 واخللف. خالف بني السلفوقال ابن القيم: ))يف املراد ابلروح يف هذه اآلية 

وأكثر السلف، بل كلهم، على أن الروح املسؤول عنها يف اآلية ليست أرواح بين آدم، بل 
لك عظيم(( الئكة، وهو مهو الروح الذي أخرب هللا عنه يف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع امل

(2. ) 

قال احلافظ: ))الراجح أهنا روح اإلنسان(( . وهذا هو الظاهر، أن املراد: الروح الذي حتصل 
 به احلياة، وهو ما ذهب إليه أكثر املفسرين من املتأخرين وشراح احلديث.

 : ))ومعلوم أهنم إمنا سألوه عن أمر ال يعرف-رمحه هللا  -وأما قول ابن القيم 

_________ 

 ( بتصرف.8/402( ))الفتح(( )1)

 (2)( .". 237( ))الروح(( )ص2)
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"وال يلزم اجلمع بني التأويالت، بل كل أتويل خالف النص جيب رده على من -30 .209
 قاله.

قال احلافظ: ))وال شك أن النفوس متيل إىل مساع القراءة ابلرتمن أكثر من ميلها ملن ال يرتمن؛ 
 استحباب يف خالف بني السلفرقة القلب، وإجراء الدمع. وال  ألن للتطريب أتثريا يف

 حتسني الصوت ابلقراءة، وتقدمي حسن الصوت على غريه.

 وإمنا اختلفوا يف التلحني، بني مانع وجميز.

والذي يتحصل من األدلة أن حسن الصوت ابلقراءة مطلوب، فإن مل يكن حسنا فليحسنه 
أحد رواة احلديث، أخرج ذلك عنه أبو داود إبسناد ما استطاع، كما قال ابن أيب مليكة، 

 صحيح.

ومن مجلة حتسينه: أن يراعي فيه قوانني النغم، فإن احلسن الصوت يزداد بذلك حسنا، وإن 
 خرج عنها أثر ذلك يف حسنه.

وغري احلسن رمبا اجنرب مبراعاهتا، ما مل خيرج عن شرط األداء املعترب عند أهل القراءات، فإن 
 مل يف حتسني الصوت بقبح األداء.خرج عنها 

ولعل هذا مستند من كره القراءة ابألنغام؛ ألن الغالب على من راعى األنغام أن ال يراعي 
األداء، فإن وجد من يراعيهما معا، فال شك أنه أرجح من غريه، ألنه أييت ابملطلوب من 

 ( .1حتسني الصوت، ويتجنب املمنوع من حرمة األداء. وهللا أعلم(( )

****** 

قال: ))حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثنا أبو  – 110
 صاحل، عن أيب سعيد اخلدري، قال:

_________ 

 (1)( .". 9/72( ))الفتح(( )1)
 

210. 31-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Qديث.احل 

                                         
 2/320شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  (1)



223 

 

طرق بكلمات من الوحي قبل جربيل فقد ثبت ابل -عليه السالم  -)السابع( نزول إسرافيل 
يل فكان وكل به إسراف -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »الصحاح عن عامر الشعيب 

يرتاءى له ثالث سنني وأيتيه ابلكلمة من الوحي والشيء مث وكل به جربيل فجاءه ابلقرآن 
لى هللا عليه ص -السهيلي فهذه سبع صور يف كيفية نزول الوحي على حممد قال « والوحي

 مل أر أحدا مجعها كهذا اجلمع انتهى. -وسلم 

وقد مجعها اإلمام مشس الدين بن قيم اجلوزية يف اهلدي النبوي وكأنه أخذها من السهيلي إال 
ه، فقال سبعة مع إسقاطأنه مل يذكر هذا السابع وغاير بني أمرين مما تقدم مها واحد فجاءت 

السادسة ما أوحاه إليه وهو فوق السموات ليلة املعراج من فرض الصالة وغريها، السابعة  
كالم هللا سبحانه له منه بال واسطة ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه املرتبة اثبتة ملوسى 

راء انتهى. سهو يف حديث اإل -عليه الصالة والسالم  -قطعا بنص القرآن وثبوهتا لنبينا 
فهو داخل فيما تقدم؛ ألنه إما أن يكون  -عليه السالم  -فإن أراد ما أوحاه إليه جربيل 

جربيل يف تلك احلالة على صورته األصلية أو على صورة اآلدمي وكالمها قد تقدم ذكره وإن 
ضهم عأراد وحي هللا بال واسطة وهو الظاهر فهي الصورة اليت بعدها كما قدمته مث قال وزاد ب

 مرتبة.

 

عليه  -)اثمنة( وهي تكليم هللا له كفاحا بغري حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه 
وإن كان  واخللف خالف بني السلفرأى ربه تبارك وتعاىل وهي مسألة  -الصالة والسالم 

كما حكاه عثمان بن سعيد   -رضي هللا عنها  -مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
 حابة انتهى.الدارمي إمجاعا للص

وغاير بينه  -عليه السالم  -وحيتمل أن ابن قيم اجلوزية أراد ابملرتبة السادسة وحي جربيل 
وبني ما قبله ابعتبار حمل اإلحياء أي كونه كان فوق السموات خبالف ما تقدم فإنه كان يف 

ربيل إىل جاألرض، وال يقال يلزم عليه أن تتعدد أقسام الوحي ابعتبار البقعة اليت جاء فيها 
وهو غري ممكن؛ ألان نقول غاير الوحي احلاصل يف السماء  -عليهما الصالة والسالم  -النيب 

غريه ابعتبار ما يف رؤية تلك املشاهد من الغيب فهو نوع غري األرض على اختالف بقاعها، 
 وفيه نظر وهللا أعلم.
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عليه  - حيا وأما قولهواعلم أن الرؤاي إن كانت لنيب فهي وحي وإن كانت لغريه فليست و 
 (1)إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي". » -الصالة والسالم 

 

"من القرآن وثبت أن خيافت هبا كما خيافت ابلتعوذ واالفتتاح وما أشبهها وقد -32 .211
رأيناها أيضا مكتوبة يف فواتح السور يف املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملا كانت يف 

 كتاب ليست آبية ثبت أيضا أهنا يف فاحتة الكتاب ليست آبية )فإن قلت( إذاغري فاحتة ال
مل تكن قرآان لكان مدخلها يف القرآن كافرا )قلت( االختالف فيها مينع من أن تكون آية 
ومينع من تكفري من يعدها من القرآن فإن الكفر ال يكون إال مبخالفة النص واإلمجاع يف 

ت( نقول أهنا آية يف غري الفاحتة فكذلك أهنا آية من الفاحتة )قل أبواب العقائد فإن قيل حنن
هذا قول مل يقل به أحد وهلذا قالوا زعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وما سبقه إىل هذا 

إمنا هو يف أهنا من الفاحتة أو ليست آبية منها ومل  اخلالف بني السلفالقول أحد ألن 
تحقيق فيه أهنا آية من القرآن حيث كتبت وأهنا مع ذلك يعدها أحد آية من سائر السور وال

ليست من السور بل كتبت آية يف كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة يف أول كل سورة كما 
ذا حني أنزلت عليه }إان أعطيناك الكوثر{ وعن ه -صلى هللا عليه وسلم   -تالها النيب 

ن زلت للفصل بني السور وعن ابقال الشيخ حافظ الدين النسفي وهي آية من القرآن أن
سم هللا ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه ب -صلى هللا عليه وسلم   -عباس كان النيب 

الرمحن الرحيم ويف رواية ال يعرف انقضاء السورة رواه أبو داود واحلاكم وقال إنه على شرط 
 -ه وسلم  لى هللا عليص -الشيخني )فإن قلت( لو مل تكن من أول كل سورة ملا قرأها النيب 

ابلكوثر )قلت( ال نسلم أنه يدل على أهنا من أول كل سورة بل يدل على أهنا آية منفردة 
والدليل على ذلك ما ورد يف حديث بدء الوحي " فجاءه امللك فقال له اقرأ فقال ما أان 

أول   نبقارىء ثالث مرات مث قال له اقرأ ابسم ربك الذي خلق " فلو كانت البسملة آية م
كل سورة لقال اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ ابسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه 

 -أصحاب السنن األربعة عن شعبة عن قتادة عن عياش اجلهين عن أيب هريرة عن النيب 
قال " إن سورة من القرآن شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك  -صلى هللا عليه وسلم  
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" وقال الرتمذي حديث حسن ورواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف الذي بيده امللك 
صلى هللا  -صحيحه واحلاكم يف مستدركه ولو كانت البسملة من أول كل سورة الفتتحها 

 بذلك -عليه وسلم  

حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زايد قال حدثنا عمارة بن  - 744
قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القعقاع. قال حدثنا أبو زرعة 

يسكت بني التكبري وبني القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت أبيب وأمي اي رسول 
هللا إسكاتك بني التكبري والقراءة ما تقول قال أقول اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما 

اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس  ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من
 اللهم اغسل خطاايي ابملاء والثلج والربد.

 

مطابقته للرتمجة من حيث إن احلديث يتضمن أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول بني التكبري 
والقراءة هذا الدعاء املذكور، فيصدق عليه القول: بعد التكبري، وهذا ظاهر يف رواية: ما 

 التكبري، وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبري فيحمل على معىن ما جيمع بني الدعاءيقول بعد 
والقراءة بعد التكبري، ألن أصل هذا اللفظ اجلمع، وكل شيء مجعته فقد قرأته، ومنه مسي 
القرآن قرآان ألنه مجع بني القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد. واآلايت والسور بعضها 

من قال: ملا كان الدعاء والقراءة يقصد هبما التقرب إىل هللا تعاىل، استغىن إىل بعض، وقول 
 بذكر أحدمها عن اآلخر كما جاء:

 علفتها تبنا وماء ابردا

غري سديد، وكذا قول من قال: دعاء االفتتاح يتضمن مناجاة الرب واإلقبال عليه ابلسؤال، 
ن املقصود ني احلديثني غري موجه، ألوقراءة الفاحتة تتضمن هذا املعىن، فظهرت املناسبة ب

 وجود املناسبة بني الرتمجة وحديث الباب ال وجود املناسبة بني احلديثني.

ذكر رجاله: وهم مخسة: األول: موسى بن إمساعيل أبو سلمة املنقري املعروف ابلتبوذكي. 
 املهملة نيالثاين: عبد الواحد ابن زايد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة، بضم الع
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 (1)وختفيف امليم: ابن القعقاع بن شربمة الضيب الكويف.". 
 

212. 33-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 

            Q وقيل حكمته أن الطهر الذي بعد تلك احليضة هو من حرمي تلك احليضة فهما كالقرء
 كموقع طلقتني يف قرء واحد وليس هذا بطالق السنةالواحد فلو شرع الطالق فيه لصار  

وقيل حكمته أنه هنى عن الطالق يف الطهر ليطول مقامه معها ولعله تدعوه نفسه إىل وطئها 
وذهاب ما يف نفسه من الكراهة هلا فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطالق البغيض إىل هللا 

 املودة والرمحة وهللا أعلماحملبوب إىل الشيطان وحضا على بقاء النكاح ودوام 

وقوله مث ليطلقها طاهرا ويف اللفظ اآلخر فإذا طهرت فليطلقها إن شاء هل املراد به انقطاع 
الدم أو التطهر ابلغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم على قولني مها روايتان عن أمحد إحدامها 

 أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي

أبو حنيفة إن طهرت ألكثر احليض حل طالقها ابنقطاع الدم  والثانية أنه االغتسال وقال
وإن طهرت لدون أكثره مل حيل طالقها حىت تصري يف حكم الطاهرات أبحد ثالثة أشياء إما 
أن تغتسل وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي وإما أن خيرج عنها وقت صالة ألنه مىت وجد 

 أحد هذه األشياء حكمنا ابنقطاع حيضها

سألة أن األحكام املرتتبة على احليض نوعان منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة وسر امل
 الغسل والصوم ووجوب الصالة يف ذمتها

ومنها ما ال يزول إال ابلغسل كحل الوطء وصحة الصالة وجواز الليث يف املسجد وصحة 
 ن الثاينالطواف وقراءة القرآن على أحد األقوال فهل يقال الطالق من النوع األول أو م

وملن رجح إابحته قبل الغسل أن يقول احلائض إذا انقطع دمها صارت كاجلنب حيرم عليها 
 ما حيرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن املرأة اجلنب ال حيرم طالقها

وملن رجح الثاين أن جييب عن هذا أبهنا لو كانت كاجلنب حلل وطؤها وحيتج مبا رواه النسائي 
حديث املعتمر بن سليمان قال مسعت عبيد هللا عن انفع عن عبد هللا أنه طلق يف سننه من 
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امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخرب النيب بذلك فقال النيب مر عبد هللا فلرياجعها 
فإذا اغتسلت من حيضتها األخرى فال ميسها حىت يطلقها فإن شاء أن ميسكها فليمسكها 

 أن تطلق هلا النساء فإهنا العدة اليت أمر هللا

 وهذا على شرط الصحيحني وهو مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب محله عليه

ومتام هذه املسألة أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة أم ال تنقطع إال 
 (1)واخللف أييت يف موضعه إن شاء هللا تعاىل".  خالف بني السلفابلغسل وفيه 

 

213. 34- . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Qوأما يف احليعلتني فيقول: ال حول وال قوة إال ابهلل 

وقال ابن املنذر: حيتمل أن يكون ذلك من االختالف املباح فيقول اترة كذا واترة كذا 
والعام إذا أمكن اجلمع بينهما  وحكى بعض املتأخرين عن بعض أهل األصول أن اخلاص

وجب إعماهلما، قال: فلم ال يقال يستحب للسامع أن جيمع بني احليعلة واحلوقلة، وهو 
وجه عند احلنابلة. والظاهر من قوله يف احلديث: فقولوا، التعبد ابلقول وعدم كفاية إمرار 

الوجوه.  ساواة من مجيعاجملاوبة على القلب، والظاهر من قوله: مثل ما يقول، عدم اشرتاط امل
قال اليعمري: التفاقهم على أنه ال يلزم اجمليب أن يرفع صوته وال غري ذلك. قال احلافظ: 
وفيه حبث؛ ألن املماثلة وقعت يف القول ال يف صفته والحتياج املؤذن إىل اإلعالم شرع له 

ذلك.  رفع الصوت خبالف السامع فليس مقصوده إال الذكر، والسر واجلهر مستواين يف
 وظاهر احلديث إجابة املؤذن يف مجيع احلاالت من غري فرق بني املصلي وغريه

وقيل: يؤخر املصلي اإلجابة حىت يفرغ. وقيل: جييب إال يف احليعلتني. قال احلافظ: واملشهور 
يف املذهب كراهة اإلجابة يف الصالة بل يؤخرها حىت يفرغ، وكذا حال اجلماع واخلالء. قيل: 

إن يف »راهة اإلجابة يف الصالة حيتاج إىل دليل وال دليل، وال خيفى أن حديث والقول بك
من إجابة  -صلى هللا عليه وسلم  -دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النيب « الصالة لشغال

السالم فيها وهو أهم من اإلجابة للمؤذن. وظاهر احلديث أنه يقول مثل ما يقول املؤذن 
 يع وغريه.من غري فرق بني الرتج
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وفيه متمسك ملن قال بوجوب اإلجابة؛ ألن األمر يقتضيه حبقيقته، وقد حكى ذلك 
 الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قالت احلنفية وأهل الظاهر وابن وهب

أن »وذهب اجلمهور إىل عدم الوجوب. قال احلافظ: واستدلوا حبديث أخرجه مسلم وغريه: 
: مؤذان، فلما كرب قال: على الفطرة، فلما تشهد قالمسع  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

مر غري ما قال املؤذن علمنا أن األ -صلى هللا عليه وسلم  -قالوا: فلما قال « خرج من النار
بذلك لالستحباب، ورد أبنه ليس يف الرواية أنه مل يقل مثل ما قال، وابحتمال أنه وقع ذلك 

يؤذن مل  -صلى هللا عليه وسلم  -لذي مسعه النيب قبل األمر ابإلجابة، واحتمال أن الرجل ا
يقصد األذان، وأجيب عن هذا األخري أبنه وقع يف بعض طرق هذا احلديث أنه حضرته 

اص بنا ال يعارض القول اخل -صلى هللا عليه وسلم  -الصالة، وقد عرفت غري مرة أن فعله 
حدا ملؤذن، وسواء كان املؤذن واوهذا منه. والظاهر من احلديث التعبد ابلقول مثل ما يقول ا

 أو مجاعة

ج فمن رأى االقتصار على اإلجابة لألول احت خالف بني السلفقال القاضي عياض: وفيه 
 أبن األمر ال يقتضي التكرار ويلزمه على ذلك أن يكتفي إبجابة املؤذن مرة واحدة يف العمر

ليه صلى هللا ع -هللا قال: قال رسول  -رضي هللا عنه  -)وعن عمر بن اخلطاب  - 503
إذا قال املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب قال: أحدكم هللا أكرب هللا أكرب مث قال: أشهد : »-وسلم 

أن ال إله إال هللا قال: أشهد أن ال إله إال هللا، مث قال: أشهد أن حممدا رسول هللا قال: 
ال قوة إال ابهلل، مث أشهد أن حممدا رسول هللا، مث قال: حي على الصالة قال: ال حول و 

قال: حي على الفالح قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب هللا أكرب قال: هللا 
. رواه مسلم  «أكرب هللا أكرب، مث قال: ال إله إال هللا قال: ال إله إال هللا من قلبه دخل اجلنة

 (1)وأبو داود( .". 
 

 املطالع يف كثري من املواضع وهي أن مثل "وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع-35 .214
هذا يعد من قبيل اختالف العبارات ال اختالف االعتبارات وهو ليس من قبيل االختالف 
يف احلقيقة كما يتومهه الذين ال ميعنون النظر فإهنم كلما رأوا اختالفا يف العبارة عن شيء ما 
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ن مل اك اختالفا يف احلقيقة وإسواء كان يف تعريف أو تقسيم أو غري ذلك حكموا أبن هن
 تكن تلك العبارات خمتلفة يف املآل

وقد نشأ عن ذلك أغالط ال حتصى سرى كثري منها إىل أانس من العلماء األعالم فذكروا 
االختالف يف مواضع ليس فيها اختالف اعتمادا على من سبقهم إىل نقله ومل خيطر يف ابهلم 

ا انتبهوا ف بناء على فهمهم ومل ينتبهوا إىل ومههم وكثريا مأن الذين عولوا عليهم قد نقلوا اخلال
إىل ذلك بعد حني فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات اليت بىن االختالف عليها 

 الناقل األول وقد محل هذا األمر كثرا منهم إىل فرط احلذر حني النقل

 قواعد س أمحد بن تيمية يف رسالته يفوقد أشار إىل حنو ما ذكران اإلمام تقي الدين أبو العبا
ف يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلال اخلالف بني السلفالتفسري فقال 

 يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان

أحدمها أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل عل معىن يف املسمى غري 
 احتاد املسمى كتفسري بعضهم الصراط املستقيم ابلقرآن أي اتباعه وتفسرياملعىن اآلخر مع 

بعضهم له ابإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن لكن كل منهما نبه 
 (1)على وصف غري وصف اآلخر كما أن لفظ الصراط املستقيم يشعر بوصف اثلث". 

 

لى هللا عليه وسلم حني أراد أن يكتب "نزلت سورة النمل وقد كان النيب ص-36 .215
بينه وبني سهيل ابن عمر وكتاب اهلدنة ابحلديبية قال لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه 

 اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم فقال له سهيل ابمسك اللهم فإان ال نعرف الرمحن

آن مث أنزهلا هللا القر إىل أن مسح هبا بعد فهذا يدل على أن بسم هللا الرمحن الرحيم مل تكن من 
 تعاىل يف سورة النمل.

 

 القول يف أن البسملة من فاحتة الكتاب

قال أبو بكر مث اختلف يف أهنا من فاحتة الكتاب أم ال فعدها قراء الكوفيني آية منها ومل 
يعدها قراء البصريني وليس عن أصحابنا رواية منصوصة يف أهنا آية منها إال أن شيخنا أاب 
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رخي حكى مذهبهم يف ترك اجلهر هبا وهذا يدل على أهنا ليست منها عندهم احلسن الك
ألهنا لو كانت آية منها عندهم جلهر هبا كما جهر بسائر آي السور وقال الشافعي هي آية 
منها وإن تركها أعاد الصالة وتصحيح أحد هذين القولني موقوف على اجلهل واإلخفاء 

  تعاىل.على ما سنذكره فيما بعد إن شاء هللا

 

 القول يف البسملة هل هي من أوائل السور

قال أبو بكر مث اختلف يف أهنا آية من أوائل السور أو ليست آبية منها على ما ذكران من 
مذهب أصحابنا أهنا ليست آبية من أوائل السور لرتك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 

ا أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب وأهن الكتاب فكذلك حكمها يف غريها إذ ليس من قول
من أوائل السور وزعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وما سبقه إىل هذا القول أحد ألن 

إمنا هو يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست آبية منها ومل يعدها  اخلالف بني السلف
 تابأحد آية من سائر السور ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الك

حديث سفيان بن عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال )قال هللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال احلمد هلل رب العاملني قال هللا محدين عبدي وإذا قال 

الرحيم قال جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض الرمحن 
إيل عبدي وإذا قال إايك نعبد وإايك نستعني قال هذه بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل 

 فيقول عبدى اهدان الصراط املستقيم إىل آخرها قال لعبدي ما سأل(

 (1)فلو كانت من فاحتة". 
 

 وق ما هو ندب ومنها ما هو فرض"الوجوب إذ من احلق-37 .216

وحدثنا عبد الباقي حدثنا أمحد ابن محاد بن سفيان قال حدثنا كثري بن عبيد حدثنا بقية 
عن رجل من بين متيم يكىن أاب عبد هللا عن الضيب الشعيب عن مسروق عن علي قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )نسخت الزكاة كل صدقة(

                                         
 1/8أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي  (1)



231 

 

قال حدثنا حسني بن إسحاق التسرتي قال حدثنا علي بن سعيد قال وحدثنا عبد الباقي 
حدثنا املسيب بن شريك عن عبيد املكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال نسخت 

 الزكاة كل صدقة

فإن صح هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فسائر الصدقات الواجبة منسوخة 
ث علي صلى هللا عليه وسلم جلهالة راويه فإن حدي ابلزكاة وإن مل يصح ذلك مرفوعا إىل النيب

عليه السالم حسن السند وهو يوجب أيضا إثبات نسخ الصدقات اليت كانت واجبة ابلزكاة 
وذلك ال يعلم إال من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو بتوقيف من النيب صلى 

بة صدقات صدقات قد كانت واجهللا عليه وسلم إايه عليه وحينئذ يكون املنسوخ من ال
ابتداء أبسباب من قبل من جيب عليه تقتضي لزوم إخراجها مث نسخت ابلزكاة حنو قوله 
تعاىل ]وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه[ وحنو ما روي يف 

فيكون  رقوله تعاىل ]وآتوا حقه يوم حصاده[ أنه منسوخ عند بعضهم ابلعشر ونصف العش
املنسوخ ابلزكاة مثل هذه احلقوق الواجبة يف املال من غري ضرورة وأما ما ذكران من احلقوق 
اليت تلزم من حنو اإلنفاق على ذوي األرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من إطعام 
املضطر فإن هذه فروض الزمة اثبتة غري منسوخة ابلزكاة وصدقة الفطر واجبة عند سائر 

ء ومل تنسخ ابلزكاة مع أن وجوهبا ابتداء من قبل هللا تعاىل غري متعلق بسبب من قبل الفقها
 العبد فهذا يدل على أن الزكاة مل تنسخ صدقة الفطر

وقد روى الواقدي عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر 
لزكاة مل أيمرهم ض الزكاة فلما فرضت ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تفر 

 ومل ينههم وكانوا خيرجوهنا

فهذا اخلرب لو صح مل يدل على نسخها ألن وجوب الزكاة ال ينفي بقاء وجوب صدقة الفطر 
يف أن  خالف بني السلفوعلى أن األوىل أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر ألنه ال 

من القرآن وفيها وعيد اترك الزكاة عند قوله ]وويل  حم السجدة مكية وأهنا من أوائل ما نزل
للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم كافرون[ واألمر بصدقة الفطر إمنا كان 
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 (1)ابملدينة فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم لصدقة الفطر وقد روي عن ابن عمر". 
 

لى يد بن املسيب ويدل ع"متضي أربعة أشهر فهذا يدل على موافقة قول سع-38 .217
موافقة ابن عمر يف أن اهلجران من غري ميني هو اإليالء والرابع قول ابن عمر أنه إن هجرها 
فهو إيالء ومل يذكر احللف فأما من فرق بني حلفه على ترك مجاعها ضرارا وبينه على غري 

قها من ذلك عها حوجه الضرار فإنه ذهب إىل أن اجلماع حق هلا وهلا املطالبة به وليس له من
فإذا حلف على ترك حقها من اجلماع كان موليا حىت تصل إىل حقها من الفرقة إذ ليس له 
إال إمساكها مبعروف أو تسريح إبحسان وأما إذا قصد الصالح يف ذلك أبن تكون مرضعة 
فحلف أن ال جيامعها لئال يضر ذلك ابلصيب فهذا مل يقصد منع حقها وال هو غري ممسك 

 روف فال يلزم التسريح ابإلحسان وال يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله فإن فاؤ فإن هللاهلا مبع
غفور رحيم يستدل من اعترب الضرار ألن ذلك يقتضي أن يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه 
وهذا عندان ال يدل على ختصيصه من كان هذا وصفه ألن اآلية قد مشلت اجلميع وقاصد 

عموم فرجع هذا احلكم إليه دون غريه ويدل على استواء حال املطيع الضرر أحد من مشله ال
والعاصي يف ذلك أهنما يستواين يف وجوب الكفارة ابحلنث كذلك جيب أن يستواي يف 
إجياب الطالق مبضي املدة وأيضا سائر األميان املعقودة ال خيتلف فيها حكم املطيع والعاصي 

ان أن يكون كذلك حكم الطالق ألهنما مجيعا يتعلقفيما يتعلق هبا من إجياب الكفارة وجب 
ابليمني وأيضا ال خيتلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغريه كذلك اإليالء وفقهاء األمصار 
على خالف ذلك ألن اآلية مل تفرق بني املطيع والعاصي فهي عامة يف اجلميع وأما قول من 

من  ال معىن له ألن قوله للذين يؤلونقال إنه إذا قصد ضرارها بيمني على الكالم وحنوه ف
نسائهم ال خالف أنه قد أضمر فيه اليمني على ترك اجلماع التفاق اجلميع على أن احلالف 
على ترك مجاعها مول فرتك اجلماع مضمر يف اآلية عند اجلميع فأثبتناه وما عدا ذلك من 

يناه قوله ه ويدل على ما بترك الكالم وحنوه مل تقم الداللة على إضماره يف اآلية فلم يضمر 
الف بني خفإن فاؤ فإن هللا غفور رحيم ومعلوم عند اجلميع أن املراد ابلفيء هو اجلماع وال 

فيه فدل ذلك على أن املضمر يف قوله للذين يؤلون من نسائهم هو اجلماع دون  السلف
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ئز أن غريه وأما ما روي عن ابن عمر من أن اهلجران يوجب الطالق فإنه قول شاذ وجا
يكون مراده إذا حلف مث هجرها مدة اإليالء وهو مع ذلك خالف الكتاب قال هللا تعاىل 

 (1)للذين يؤلون من نسائهم واأللية اليمني على ما بينا وهجراهنا ليس". 
 

 "االغتسال واستباحة الصالة به فتكون طاهرا ابالتفاق على ما-39 .218

قاء الرجعة إىل أن تغتسل أو ميضي روي عن عمر وعلي وعبد هللا وعظماء السلف من ب
 عليها وقت الصالة

فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصالة منافيا لبقاء حكم احليض وهذا إمنا هو كالم يف 
مضي احليضة الثالثة ووقوع الطهر منها وليس ذلك من الكالم يف املسألة يف شيء أال نرى 

ضي العشرة اغتسلت أو مل تغتسل أان نقول إن أايمها إذا كانت عشرة انقضت عدهتا مب
حلصول اليقني ابنقضاء احليضة إذ ال يكون احليض عندان أكثر من عشرة فامللزم لنا ذلك 
على اعتبار احليض مغفل يف إلزامه واضع لألقراء يف غري موضعها قال أبو بكر رمحه هللا وقد 

نا كفاية وهذا يما ذكرانه هاهأفردان هلذه املسألة كتااب واستقصينا القول فيها أكثر من هذا وف
الذي ذكره هللا تعاىل من العدة ثالثة قروء ومراده مقصور على احلرة دون األمة وذلك ألنه 

 أن عدة األمة على النصف من عدة احلرة خالف بني السلفال 

وقد روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن اثبت وآخرين منهم أن عدة األمة على 
 دة احلرةالنصف من ع

 وقد روينا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان

والسنة واإلمجاع قد دال على أن مراد هللا تعاىل يف قوله ثالثة قروء هو احلرائر دون اإلماء قوله 
تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن روى األعمش عن أيب الضحى عن 

وق عن أيب بن كعب قال كان من األمانة أن اؤمتنت املرأة على فرجها وروى انفع عن مسر 
ابن عمر يف قوله تعاىل وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن قال احليض واحلبل 

 وقال عكرمة احليض واحلكم عن جماهد وإبراهيم أحدمها احلمل وقال اآلخر احليض

 أهنا مل تستكمل احليضوعن علي أنه استحلف امرأة 
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وقضى بذلك عثمان وقال أبو بكر ملا وعظها برتك الكتمان دل على أن القول قوهلا يف 
وجود احليض أو عدمه وكذلك يف احلبل ألهنما مجيعا مما خلق هللا يف رمحها ولوال أن قوهلا 

ان حائض أ فيه مقبول ملا وعظت برتك الكتمان وال كتمان هلا فثبت بذلك أن املرأة إذا قالت
مل حيل لزوجها وطؤها وأهنا إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال أصحابنا أنه إذا 
قال هلا أنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت وكان قوهلا كالبينة وفرقوا بني ذلك 
وبني سائر الشروط إذا علق هبا الطالق حنو قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فقالوا ال 

 ا إذا مل يصدقها الزوج إال ببينة وتصدق يف احليض والطهر ألن هللا تعاىل قد أوجبيقبل قوهل
 (1)علينا". 

 

"فحصل مبا ذكران اتفاق اجلميع على أن قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن -40 .219
عام يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطالق العتبار اجلميع 

اء العدة ألهنم قالوا مجيعا إن مضي الشهور ال تنقضي به عدهتا إذا كانت ابحلمل يف انقض
حامال حىت تضع محلها فوجب أن يكون قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن 
محلهن مستعمال على مقتضاه وموجبه وغري جائز اعتبار الشهور معه ويدل على ذلك أيضا 

ات وجها ويدل عليه أيضا أن قوله تعاىل واملطلقعدة الشهور خاصة يف غري املتوىف عنها ز 
يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء مستعمل يف املطلقات غري احلوامل وأن األقراء غري مشروطة مع 

احلمل يف احلامل بل كانت عدة احلامل املطلقة وضع احلمل من غري ضم األقراء إليها وقد  
أبن ال تنقضي عدهتا بوضع احلمل  كان جائزا أن يكون احلمل واألقراء جمموعني عدة هلا

حىت حتيض ثالث حيض فكذلك جيب أن تكون عدة احلامل املتوىف عنها زوجها هي احلمل 
 غري مضموم إليه الشهور

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت اي رسول هللا يف هذه اآلية حني 
يهما توىف عنها زوجها قال فنزلت وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن يف املطلقة وامل

 مجيعا

وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت احلارث ولدت بعد وفاة زوجها أبربعني ليلة فأمرها رسول 
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 هللا صلى هللا عليه وسلم أبن تتزوج

وروى منصور عن إبراهيم عن األسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت احلارث 
 ن تتزوجيلة فأمرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ل

وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة ال مساغ ألحد يف العدول عنه مع ما عضده من 
يما ف خالف بني السلفظاهر الكتاب وهذه اآلية خاصة يف احلرائر دون اإلماء ألنه ال 

صف شهران ومخسة أايم ن نعلمه وبني فقاء األمصار يف أن عدة األمة املتوىف عنها زوجها
عدة احلرة وقد حكي عن األصم أهنا عامة يف األمة واحلرة وكذلك يقول يف عدة األمة يف 
الطالق إهنا ثالث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف واخللف خمالف للسنة 

 ألن السلف مل خيتلفوا يف أن عدة األمة من احليض والشهور على النصف من عدة احلرة

 النيب صلى هللا عليه وسلم )طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان( وقال

وهذا خرب قد تلقاه الفقهاء ابلقبول واستعملوه يف تنصيف عدة األمة فهو يف حيز التواتر 
املوجب للعلم عندان واختلف السلف يف املتوىف عنها زوجها إذا مل تعلم مبوته وبلغها اخلرب 

 (1)فقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر". 
 

ة ة للحد فالعول يف الفريض"قال غري مائل قال أهل اللغة أصل العول اجملاوز -41 .220
جماوزة حد السهام املسماة والعول امليل الذي هو خالف العدل خلروجه عن حد العدل 
وعال يعول إذا جار وعال يعيل إذا تبخرت وعال يعيل إذا افتقر حكى لنا ذلك أبو عمر 

عولون تغالم ثعلب وقال الشافعي يف قوله تعاىل ذلك أدىن أال تعولوا معناه أن ال يكثر من 
قال وهذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته وقد خطأه الناس يف ذلك من ثالثة أوجه 

وكل من روي عنه تفسري هذه اآلية أن معناه أن ال متيلوا  خالف بني السلفأحدها أنه ال 
وأن ال جتوروا وأن هذا امليل هو خالف العدل الذي أمر هللا به من القسم بني النساء والثاين 

وه يف اللغة ألن أهل اللغة ال خيتلفون يف أنه ال يقال يف كثرة العيال عال يعول ذكره خطأ
املربد وغريه من أئمة اللغة وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن أن ال تعولوا قال أن ال جتوروا يقال 
علت علي أي جرت والثالث أن يف اآلية ذكر الواحدة أو ملك اليمني واإلماء يف العيال 
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لة النساء وال خالف أن له أن جيمع من العدد من شاء مبلك اليمني فعلمنا أنه مل يرد  مبنز 
كثرة العيال وأن املراد نفي اجلور وامليل بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها القسم 

 بينه وبينها ال قسم لإلماء مبلك اليمني وهللا أعلم.

 

 ابب هبة املرأة املهر لزوجها

ىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا قال هللا تعا
مريئا روي عن قتادة وابن جريج يف قوله تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة قاال فريضة كأهنما 
ذهبا إىل حنلة الدين وأن ذلك فرض فيه وروي عن أيب صاحل يف قوله تعاىل وآتوا النساء 

الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك فجعله خطااب  صدقاهتن حنلة قال كان
لألولياء أن ال حيبسوا عنهن املهور إذا قبضوها إال أن معىن النحلة يرجع إىل ما ذكره قتادة 
يف أهنا فريضة وهذا على معىن ما ذكره هللا عقيب ذكر املواريث فريضة من هللا قال بعض 

 والنحلة يف األصل العطية واهلبة يف بعض الوجوه ألن الزوج الأهل العلم إمنا مسي املهر حنلة 
ميلك بدله شيئا ألن البضع يف ملك املرأة بعد النكاح كهو قبله أال ترى أهنا لو وطئت بشبهة  

كان املهر هلا دون الزوج فإمنا مسي املهر حنلة ألنه مل يعتض من قبلها عوضا ميلكه فكان يف 
احة ها بدل وإمنا الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو االستبمعىن النحلة اليت ليس إبزائ

 (1)ال امللك وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن". 
 

"ومن اجلمع أيضا أن جيمع بني وطئهما مبلك اليمني فيطأ إحدامها مث يطأ -42 .221
الف خاألخرى قبل إخراج املوطوءة األوىل من ملكه فهذا ضرب من اجلمع وقد كان فيه 

مث زال وحصل اإلمجاع على حترمي اجلمع بينهما مبلك اليمني وروي عن عثمان  السلف بني
وابن عباس أهنما أابحا ذلك وقاال أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال عمر وعلي وابن مسعود 

 والزبري وابن عمر وعمار وزيد بن اثبت ال جيوز اجلمع بينهما مبلك اليمني

 ال أحلتهما آية وحرمتهما آية فاحلرام أوىلوقال الشعيب سئل علي عن ذلك فق

وروى عبد الرمحن املقري قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثين عمي إايس بن 
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عامر قال سألت علي بن أيب طالب عن األختني مبلك اليمني وقد وطئ إحدامها هل يطأ 
رم من رائر شيئا إال حاألخرى فقال أعتق املوطوءة حىت يطأ األخرى وقال ما حرم هللا من احل

 اإلماء مثله إال عدد األربع

وروي عن عمار مثل ذلك قال أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعاىل واحملصنات من 
النساء إال ما ملكت أميانكم وقوله حرمتهما آية قوله وأن جتمعوا بني األختني فروي عن 

ل وقال ال آمر وال أهنى عنه وهذا القو عثمان اإلابحة وروي عنه أنه ذكر التحرمي والتحليل 
منه يدل على أنه كان انظرا فيه غري قاطع ابلتحليل والتحرمي فيه فجائز أن يكون قال فيه 
ابإلابحة مث وقف فيه وقطع علي فيه ابلتحرمي وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن احلظر 

 جيب أن يكون حكمهما يفواإلابحة إذا اجتمعا فاحلظر أوىل إذا تساوى سببامها وكذلك 
األخبار املروية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومذهب أصحابنا يدل على أن ذلك قوهلم 

 وقد بيناه يف أصول الفقه

وقد روى إايس بن عامر أنه قال لعلي إهنم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية 
 فقال كذبوا

وقف تضى اآليتني وإبطال مذهب من يقول ابلوهذا حيتمل أن يريد به نفي املساواة يف مق
فيه على ما روي عن عثمان ألنه قال يف رواية الشعيب أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرمي 
أوىل وإنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إمنا هو على جهة أن آييت التحليل والتحرمي 

القول  لتحليل ومن جهة أخرى أن إطالقغري متساويتني يف مقتضامها وأن التحرمي أوىل من ا
أبنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غري تقييد هو قول منكر القتضاء حقيقته أن يكون شيء 
واحد مباحا حمظورا يف حال واحدة فجائز أن يكون علي رضي هللا عنه أنكر إطالق القول 

 (1)ا ابلقطع". أبنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وأنه إذا كان مقيد
 

"الظهار ويدل على صحة القول األول قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة وهذه -43 .222
 رقبة مؤمنة

 لقول النيب صلى هللا عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه
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فأثبت له حكم الفطرة عند الوالدة فوجب جوازه إبطالق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعاىل 
ومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصيب كما يتناول الكبري فوجب أن يتناوله عموم قوله تعاىل 
فتحرير رقبة مؤمنة ومل يشرط هللا عليها الصيام والصالة فال جتوز الزايدة فيه ألن الزايدة يف 
النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مواله عن كفارته قبل حضور وقت الصالة 

جمزاي عن الكفارة حلصول اسم اإلميان فكذلك الصيب إذا كان داخال يف إطالق  والصيام كان
اسم اإلميان فإن قيل العبد املعتق بعد إسالمه ال جيزي إال أن يكون قد صام وصلى قيل له 
ال خيتلف املسلمون يف إطالق اسم اإلميان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصالة 

ع اإلميان فعل الصالة والصوم وهللا سبحانه مل يشرطهما ومل أو الصوم فمن أين شرطت م
زدت يف اآلية ما ليس فيها وحظرت ما أابحته من غري نص يوجب ذلك وفيه إجياب نسخ 
القرآن وأيضا ملا كان حكم الصيب حكم الرجل يف ابب التوارث والصالة عليه ووجوب الدية 

 الكفارة إذ كانت رقبة اتمة هلا حكمعلى قاتله وجب أن يكون حكمه حكمه يف جوازه عن 
اإلميان فإن قيل قوله تعاىل فتحرير رقبة مؤمنة يقتضي حقيقة رقبة ابلغة معتقدة لإلميان ال 
من هلا حكم اإلميان من غري اعتقاد وال خالف مع ذلك أيضا أن الرقبة اليت هذه صفتها 

لذي وجه اجملاز وهو العقل امرادة ابآلية فال يدخل فيها من ال تلحقه هذه السمة إال على 
د أن غري البالغ جائز يف كفارة اخلطإ إذا كان ق خالف بني السلفال اعتقاد له قيل له ال 

صام وصلى ومل يشرط أحد وجود اإلميان منه حقيقة أال ترى أن من له سبع سنني مأمور 
ار وجود بابلصالة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح لإلميان فثبت بذلك سقوط اعت

حقيقة اإلميان الرقبة وملا ثبت ذلك ابتفاق السلف علمنا أن االعتبار فيه مبن حلقته مسة 
اإلميان على أي وجه مسي والصيب هبذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما فوجب جوازه عن 

 الكفارة.

ل من الدية يقوله تعاىل إال أن يصدقوا قال أبو بكر يعين وهللا أعلم إال أن يربئ أولياء القت
فسمي اإلبراء منها صدقة وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين فقال قد تصدقت 

 (1)به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه ال حيتاج يف صحة هذه الرباءة إىل". 
 

                                         
 3/198أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي  (1)



239 

 

"كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إجياب قسطه -44 .223
خالفا بني الفقهاء يف إجياب القصاص يف اجلراحات  من الدية مغلظا ومع ذلك فال نعلم

اليت ميكن القصاص فيها أبي شيء جرح قال أبو بكر قد ذكران اخلطأ وشبه العمد يف سورة 
 البقرة وهللا أعلم.

 

 ابب مبلغ الدية من اإلبل

 قد تواترت اآلاثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم مبقدار الدية وأهنا مائة من اإلبل فمنها

 ديث سهل ابن أيب حثمة يف القتيل املوجود خبيرب وأن النيب صلى هللا عليه وسلم وداه مبائةح
 من اإلبل

وروى سفيان ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال 
خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة فقال أال إن قتيل خطإ العمد ابلسوط والعصا 

 الدية مغلظة مائة من اإلبل أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها فيه

ويف كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف النفس مائة من 
 اإلبل

وروى عمرو بن دينار عن طاوس قال فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دية اخلطأ ماله 
 من اإلبل

ال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال وذكر علي بن موسى القمي ق
حدثنا الفضل بن سليمان النمريي قال حدثنا غالب بن ربيعة ابن قيس النمريي قال أخربين 
قرة بن دعموص النمريي قال أتيت أان وعمي النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا 

قلت اي  طه دية أبيه وكان قتل يف اجلاهليةإن يل عند هذا دية أيب فمره أن يعطينيها قال أع
 رسول هللا هل ألمي فيها حق قال نعم وكان ديته مائة من اإلبل

فقد حوى هذا اخلرب أحكاما منها أن املسلم والكافر يف الدية سواء ألنه أخرب أنه قتل يف 
ني خالف باجلاهلية ومنها أن املرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية مائة من اإلبل وال 

 وفقهاء األمصار يف ذلك وهللا أعلم. السلف
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 ابب أسنان اإلبل يف دية اخلطإ

قال أبو بكر اختلف السلف يف ذلك فروى علقمة عن األسود عن عبد هللا بن مسعود يف 
دية اخلطأ أمخاسا وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات خماض وعشرون بنو خماض 

 اخلطاب أمخاسا أيضاوعشرون بنات لبون وعن عمر بن 

وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي يف دية اخلطإ أرابعا مخس وعشرون حقة ومخس 
 (1)وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنات خماض ومخس وعشرون بنات لبون أربعة". 

 

"كان مجيعها يف حكم واحد منها فإذا بني حكم واحد منها فقد دل على -45 .224
ن دي وال القالئد أما اهلدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به محكم اجلميع قوله تعاىل وال اهل

 الذابئح والصدقات

قال النيب صلى هللا عليه وسلم املبتكر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدي بقرة 
مث الذي يليه كاملهدي شاة مث الذي يليه كاملهدي دجاجة مث الذي يليه كاملهدي بيضة 

 يضة هداي وأراد به الصدقةفسمى الدجاجة والب

وكذلك قال أصحابنا فيمن قال ثويب هذا هدي أن عليه أن يتصدق به إال أن اإلطالق إمنا 
يتناول أحد هذه األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم إىل احلرم وذحبه فيه قال هللا تعاىل 

م أن أدانه ل العلواخللف من أه خالف بني السلففإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال 
شاة وقال تعاىل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هداي ابلغ الكعبة وقال فمن متتع ابلعمرة 
إىل احلج فما استيسر من اهلدي وأقله شاة عند مجيع الفقهاء فاسم اهلدي إذا أطلق يتناول 

ل اهلدي الذبح أحد هذه األصناف الثالثة يف احلرم وقوله وال اهلدي أراد به النهي عن إح
الذي قد جعل للذبح يف احلرم وإحالله استباحة لغري ما سيق إليه من القربة وفيه داللة على 
حظر االنتفاع ابهلدي إذا ساقه صاحبه إىل البيت أو أوجبه هداي من جهة نذر أو غريه وفيه 
داللة على حظر األكل من اهلدااي نذرا كان أو واجبا من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره 
مينع جواز األكل من هدي املتعة والقران لشمول االسم له إال أن الداللة قد قامت عندان 
على جواز األكل منه وأما قوله عز وجل وال القالئد فإن معناه ال حتلوا القالئد وقد روي يف 
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أتويل القالئد وجوه عن السلف فقال ابن عباس أراد اهلدي املقلد قال أبو بكر هذا يدل 
ن اهلدي ما يقلد ومنه ما ال يقلد والذي يقلد اإلبل والبقر والذي ال يقلد الغنم على أن م

فحظر تعاىل إحالل اهلدي مقلدا وغري مقلد وقال جماهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من حلاء شجر احلرم فكان ذلك أمنا هلم فحظر هللا تعاىل استباحة ما هذا وصفه 

س ويف البهائم غري اهلدااي وروي حنوه عن قتادة يف تقليد الناس حلاء وذلك منسوخ يف النا
شجر احلرم وقال بعض أهل العلم أراد به قالئد اهلدي أبن يتصدقوا هبا وال ينتفعوا هبا وروي 

تقور مث جتعل يف أعناقها « 1»عن احلسن أنه قال يقلد اهلدي ابلنعال فإذا مل توجد فاجلفاف 
 صوف يفتل فيجعل يف أعناق اهلدي قال أبو مث يتصدق هبا وقيل هو

__________ 

( قوله فاجلفاف مجع جف بضم اجليم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب 1)
 (1)اخللق جف أيضا.". 

 

"يبتغون فضال من رهبم ورضواان روي عن ابن عمر أنه قال أريد به الريح يف -46 .225
 ناح أن تبتغوا فضال من ربكمالتجارة وهو حنو قوله تعاىل ليس عليكم ج

 وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن التجارة يف احلج فأنزل هللا تعاىل ذلك

وقد ذكرانه فيما تقدم وقال جماهد يف قوله تعاىل يبتغون فضال من رهبم ورضواان األجرة 
يم إن شاء تعل والتجارة قوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا قال جماهد وعطاء يف آخرين هو

صاد وإن شاء مل يصد قال أبو بكر هو إطالق من حظر مبنزلة قوله تعاىل فإذا قضيت الصالة 
 فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا ملا حظر البيع بقوله وذروا البيع عقبه ابإلطالق بعد

فاصطادوا قد  مالصالة بقوله فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا وقوله تعاىل وإذا حللت
تضمن إحراما متقدما ألن اإلحالل ال يكون إال بعد اإلحرام وهذا يدل على أن قوله وال 
اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام قد اقتضى كون من فعل ذلك حمرما فيدل على أن 

 سوق اهلدي وتقليده يوجب اإلحرام ويبدل قوله وال آمني البيت احلرام على أنه غري جائز
ألحد دخول مكة إال ابإلحرام إذ كان قوله وإذا حللتم فاصطادوا قد يضمن أن يكون من 
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أم البيت احلرام فعليه إحرام حيل منه وحيل له االصطياد بعده وقوله وإذا حللتم فاصطادوا قد 
 أراد به اإلحالل من اإلحرام واخلروج من احلرم أيضا ألن

 ياد يف احلرم بقوله وال ينفر صيدهاالنيب صلى هللا عليه وسلم قد حظر االصط

واخللف فيه فعلمنا أنه قد أراد به اخلروج من احلرم واإلحرام مجيعا  خالف بني السلفوال 
وهو يدل على جواز االصطياد ملن حل من إحرامه ابحللق وأن بقاء طواف الزايرة عليه ال 

وقوله  احللق واقعا لإلحاللمينع لقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وهذا قد حل إذ كان هذا 
تعاىل وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا قال ابن عباس وقتادة 
ال جير منكم ال حيملنكم وقال أهل اللغة يقال جرمين زيد على بغضك أو محلين عليه وقال 

كاسبهم   أيالفراء ال يكسبنكم يقال جرمت على أهلي أي كسبت هلم وفالن جرمية أهله 
 قال الشاعر:

 «1»جرمية انهض يف رأس نيق ... ترى لعظام ما مجعت صليبا 
__________ 

( قوله جرمية إىل آخره البيت ألىب خراش اهلذيل يصف عقااب تكسب لفرخها الناهض 1)
وتزقه ما أتكله من حلم طريا كلته وتبقى العظاء يسيل منها الصليب وهو الودك كما يف 

 (1)ى. ].....[".التهذيب لألزهر 
 

"أيب جنيح عن جماهد واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال احلرائر -47 .226
قال أبو بكر االختالف يف نكاح الكتابية على أحناء خمتلفة منها إابحة نكاح احلرائر منهن 

وفقهاء األمصار فيه إال شيئا يروى عن ابن  خالف بني السلفإذا كن ذميات فهذا ال 
أنه كرهه حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عمر 

عبيد قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد هللا بن انفع عن ابن عمر أنه كان ال يرى أبسا 
بطعام أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد هللا 

ثين انفع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية بن صاحل عن الليث قال حد
والنصرانية قال إن هللا حرم املشركات على املسلمني وال أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن 
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تقول رهبا عيسى بن مرمي أو عبد من عبيد هللا قال أبو عبيد وحدثين علي بن معبد عن أيب 
ح عمر إان أبرض خيالطنا فيها أهل الكتاب أفننكاملليح عن ميمون بن مهران قال قلت البن 

نساءهم وأنكل طعامهم قال فقرأ علي آية التحليل وآية التحرمي قال قلت إين أقرأ ما تقرأ 
أفننكح نسائهم وأنكل طعامهم قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحرمي قال أبو بكر يعين 

وا ن قبلكم وآبية التحرمي وال تنكحآبية التحليل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب م
املشركات حىت يؤمن فلما رأى ابن عمر اآليتني يف نظامها تقتضي إحدامها التحليل واألخرى 
التحرمي وقف فيه ومل يقطع إبابحته واتفق مجاعة من الصحابة على إابحة أهل الكتاب 

اب أهل الكت الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله وال تنكحوا املشركات خاصا يف غري
حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن محاد قال سألت سعيد ابن جبري عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال ال أبس قال قلت فإن هللا تعاىل قال وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال 

ألواثن واجملوس وقد روي عن عمر ما قدمنا ذكره وروي أن عثمان بن عفان تزوج انئلة أهل ا
الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه وروي عن طلحة بن عبيد هللا « 1»بنت الفرافصة 

أنه تزوج يهودية من أهل الشام وتروى إابحة ذلك عن عامة التابعني منهم احلسن وإبراهيم 
 منهم وال خيلو قوله والشعيب يف آخرين

__________ 

( قوله الفرافصة بفتح الفاء األوىل وكسر الفاء الثانية قال ابن األنبارى كل ما يف العرب 1)
 (1)فرافصة بضم الفاء األوىل إال فرافصة أاب انئلة امرأة عثمان رضى هللا عنه.". 

 

ل ذابئحهم  تؤك"ما وصفنا فال خالف بني الفقهاء أهنم ليسوا أهل كتاب وأنه ال-48 .227
 وال تنكح نساؤهم.

 

 ابب الطهارة للصالة

قال هللا تعاىل اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم اآلية قال أبو بكر 

                                         
 3/324ص ت قمحاوي أحكام القرآن للجصا (1)



244 

 

ظاهر اآلية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة ألنه جعل القيام إليها شرطا لفعل 
الشرط أال ترى أن من قال المرأته إن دخلت الدار الطهارة وحكم اجلزاء أن يتأخر عن 

فأنت طالق إمنا يقع الطالق بعد الدخول وإذا قيل إذا لقيت زيدا فأكرمه أنه موجب لإلكرام 
الف بني خبعد اللقاء وهذا ال خالف فيه بني أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته وال 

اب الطهارة وأن وجوب الطهارة واخللف أن القيام إىل الصالة ليس بسبب إلجي السلف
متعلق بسبب آخر غري قيام فليس إذا هذا اللفظ عموما يف إجياب الطهارة بعد القيام إىل 
الصالة إذ كان احلكم فيه متعلقا بضمري غري مذكور وليس يف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار 

ضمري احلكم ب وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة من وجهني أحدمها ما ذكران من تعلق
غري مذكور حيتاج فيه إىل طلب الداللة عليه من غريه والثاين أن إذا ال توجب التكرار يف لغة 
العرب أال ترى أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درمها فدخلها مرة أنه يستحق 

نت أدرمها فإن دخلها مرة أخرى مل يستحق شيئا وكذلك من قال المرأته إذا دخلت الدار ف
طالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى مل تطلق فثبت بذلك أنه ليس يف اآلية 
داللة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام هبا فإن قيل فلم يتوضأ أحد ابآلية إال مرة 
واحدة قيل له قد بينا أن اآلية غري مكتفية بنفسها يف إجياب الطهارة دون بيان مراد الضمري 

قول القائل إنه مل يتوضأ ابآلية إال مرة واحدة خطأ ألن اآلية يف معىن اجململ املفتقر إىل هبا ف
البيان فمهما ورد به البيان فهو املراد الذي به تعلق احلكم على وجه اإلفراد أو التكرار على 
حسب ما اقتضاه بيان املراد ولو كان لفظ اآلية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد غري مفتقر 
إىل البيان مل يكن أيضا موجبا لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ وإمنا كان 

 يوجب التكرار من جهة املعىن الذي علق به وجوب الطهارة وهو احلدث دون القيام إليها

وقد حدثنا من ال أهتم قال حدثنا أبو مسلم الكرخي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن 
 (1)علقمة". 

 

 "ويدل عليه أيضا ما-49 .228

روى أشعث عن الشعيب عن سعد بن قيس أن حارثة بن بدر حارب هللا ورسوله وسعى يف 
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األرض فسادا واتب من قبل أن يقدر عليه فكتب علي رضي هللا عنه إىل عامله ابلبصرة إن 
 حارثة بن بدر حارب هللا ورسوله واتب من قبل أن نقدر عليه فال تعرضن إال خبري

عليه اسم احملارب هلل ورسوله ومل يرتد وإمنا قطع الطريق فهذه األخبار وما ذكران من فأطلق 
معىن اآلية دليل على أن هذا االسم يلحق قطاع الطريق وإن مل يكونوا كفارا وال مشركني مع 

واخللف من فقهاء األمصار أن هذا احلكم غري خمصوص أبهل  خالف بني السلفأنه ال 
ع الطريق وإن كان من أهل امللة وحكي عن بعض املتأخرين ممن ال يعتد الردة وأنه فيمن قط

به أن ذلك خمصوص ابملرتدين وهو قول ساقط مردود خمالف لآلية وإمجاع السلف واخللف 
 ويدل على أن املراد به قطع الطريق من أهل امللة

يم ومعلوم أن ر رحقوله تعاىل إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفو 
املرتدين ال خيتلف حكمهم يف زوال العقوبة عنهم ابلتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل 
القدرة وقد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة أو بعدها وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن 

بل القدرة ل قوجب عليه فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة وأن توبتهم من الفع
عليهم هي املسقطة للحد عنهم وأيضا فإن املرتد يستحق القتل بنفس الردة دون احملاربة 
واملذكور يف اآلية من استحق القتل ابحملاربة فعلمنا أنه مل يرد املرتد وأيضا ذكر فيه نفي من 

وأيضا فإنه  ةمل يتب قبل القدرة عليه واملرتد ال ينفى فعلمنا أن حكم اآلية جار يف أهل املل
ال خالف أن أحدا ال يستحق قطع اليد والرجل ابلكفر وإن األسري من أهل الردة مىت 
حصل يف أيدينا عرض عليه اإلسالم فإن أسلم وإال قتل وال تقطع يده وال رجله وأيضا فإن 
اآلية أوجبت قطع يد احملارب ورجله ومل توجب منه شيئا آخر ومعلوم أن املرتد ال جيوز أن 

ع يده ورجله وخيلى سبيله بل يقتل إن مل يسلم وهللا تعاىل قد أوجب االقتصار هبم يف تقط
حال على قطع اليد والرجل دون غريه وأيضا ليس من حكم املرتدين الصلب فعلمنا أن اآلية 
يف غري أهل الردة ويدل عليه أيضا قوله تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 

حملاربني إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم فشرط وقال يف ا
يف زوال احلد عن احملاربني وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر ابلتوبة 
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 (1)قبل القدرة وبعدها فلما علم أنه مل يرد". 
 

ا وم الداللة على أن املراد م"اقتضى عموم اللفظ القطع من املنكب إىل أن تق-50 .229
دونه وجائز أن يقال إن االسم ملا تناوهلا إىل الكوع ومل جيز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل 
يطلق عليه اسم اليد من غري تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إىل املرفق اترة وإىل 

قطعناها  ة يف األصل فمىتاملنكب أخرى مث قال تعاىل فاقطعوا أيديهما وكانت اليد حمظور 
من الفصل فقد قضينا عهدة اآلية مل جيز لنا قطع ما فوقه إال بداللة كما لو قال أعط هذا 
رجاال فأعطاه ثالثة منهم فقد فعل املأمور به إذ كان االسم يتناوهلم وإن كان اسم الرجال 

حوا بوجوهكم وأيديكم مسيتناول ما فوقهم فإن قال قائل يلزمكم يف التيمم مثله بقوله تعاىل فا
منه وقد قلتم فيه أن االسم ملا تناول العضو إىل املرفق اقتضاه العموم ومل ينزل عنه إال بدليل 
قيل له مها خمتلفان من قبل أن اليد ملا كانت حمظورة يف األصل مث كان االسم يقع على 

حلدث واحتاج ان األصل االعضو إىل املفصل وإىل املرفق مل جيز لنا قطع الزايدة ابلشك وملا ك
من  بني السلف خالفإىل استباحة الصالة مل يزل أيضا إال بيقني وهو التيمم إىل املرفق وال 

الصدر األول وفقهاء األمصار أن القطع من املفصل وإمنا خالف فيه اخلوارج وقطعوا من 
 املنكب لوقوع االسم عليه وهم شذوذ ال يعدون خالفا

رمحن بن ثوابن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد روى حممد بن عبد ال
 قطع يد سارق من الكوع

 وعن عمر وعلي أهنما قطعا اليد من املفصل

ويدل على أن دون الرسغ ال يقع عليه اسم اليد على اإلطالق قوله تعاىل فامسحوا بوجوهكم 
يما فوقه فصل وإمنا اختلفوا فوأيديكم منه ومل يقل أحد أنه يقتصر ابلتيمم على ما دون امل

 واختلفوا يف قطع الرجل من أي موضع هو

 فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم

وروى صاحل السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي هللا عنه مقطوعا من أطراف األصابع 
 فقيل له من قطعك فقال خري الناس
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 هؤالء أن يقطع كما قطع هذا األعرايب قال أبو رزين مسعت ابن عباس يقول أيعجز من رأى
يعين حنوه فلقد قطع فما أخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها وروي مثله عن عطاء وأيب جعفر 
من قوهلما وعن عمر رضي هللا عنه يف آخرين يقطع الرجل من املفصل وهو قول فقهاء 

هو الذي ظاهر و األمصار والنظر يدل على هذا القول التفاقهم على قطع اليد من املفصل ال
يلي الزند وكذلك الواجب قطع الرجل من املفصل الظاهر الذي يلي الكعب النايت وأيضا 

 (1)ملا اتفقوا على أنه ال يرتك". 
 

"ألن الناس يف دم القران واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم -51 .230
وله دهم من الفقهاء أن قومن بع خالف بني السلفمن يبيح األكل منه وال يوجبه وال 

فكلوا منها ليس على الوجوب وقد روي عن عطاء واحلسن وإبراهيم وجماهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء مل أيكل قال جماهد إمنا هو مبنزلة قوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا وقال إبراهيم  

 كلن شاء مل أيكان املشركون ال أيكلون من البدن حىت نزلت فكلوا منها فإن شاء أكل وإ

وروى يونس بن بكري عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن قال كان الناس يف اجلاهلية إذا ذحبوا 
لطخوا ابلدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم ووضعوه على احلجارة وقالوا ال حيل لنا أن أنكل 

لى ص شيئا جعلناه هلل حىت أتكله السباع والطري فلما جاء اإلسالم جاء الناس إىل رسول هللا
اىل هللا عليه وسلم فقالوا شيئا كنا نصنعه يف اجلاهلية أال نصنعه اآلن فإمنا هو هلل فأنزل هللا تع

 فكلوا منها وأطعموا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تفعلوا فإن ذلك ليس هلل

 وقال احلسن فلم يعزم عليهم األكل فإن شئت فكل وإن شئت فدع

  عليه وسلم أنه أكل من حلم األضحيةوقد روي عن النيب صلى هللا

قال أبو بكر وظاهر اآلية يقتضي أن يكون املذكور يف هذه اآلية من هبيمة األنعام اليت أمران 
ابلتسمية عليها هي دم القران واملتعة وأقل أحواهلا أن تكون شاملة لدم القران واملتعة وسائر 

 القرانالدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره دم املتعة و 

والدليل على ذلك قوله تعاىل يف نسق التالوة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري مث ليقضوا 
 تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ابلبيت العتيق وال دم ترتتب عليه هذه األفعال إال دم املتعة
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اد هبا دم ر والقران إذ كان سائر الدماء جائزا له فعلها قبل هذه األفعال وبعدها فثبت أن امل
القران واملتعة وزعم الشافعي أن دم املتعة والقران ال يؤكل منهما وظاهر اآلية يقتضي بطالن 

 قوله

 وقد روى جابر وأنس وغريمها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان قاران يف حجة الوداع

بدنة  ةوروى جابر أيضا وابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم أهدى يف حجة الوداع مائ
حنر بيده منها ستني وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت يف قدر وطبخت 

 وأكل منها وحتسى من املرقة فأكل صلى هللا عليه وسلم من دم القران

وأيضا ملا ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان قاران وأنه مل يكن ليختار من األعمال إال 
أفضل من اإلفراد وأن الدم الواجب به إمنا هو نسك وليس جبربان أفضلها فثبت أن القران 

 (1)لنقص أدخله يف اإلحرام وملا كان نسكا جاز األكل منه كما أيكل من األضاحي". 
 

"ابلزان دون غريه وقد اختلف السلف والفقهاء يف التعريض ابلزان فقال أبو -52 .231
د يف سن بن صاحل والشافعي ال ححنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد بن شربمة والثوري واحل

التعريض ابلقذف وقال مالك عليه فيه احلد وروى األوزاعي عن الزهري عن سامل عن ابن 
عمر قال كان عمر يضرب احلد يف التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أىب الرحال عن 

وهللا  رأمه عمرة أن رجلني استبا يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال أحدمها لآلخ
ما أيب بزان وال أمي بزانية فاستشار يف ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أابه وأمه وقال 
آخرون قد كان ألبيه وأمه مدح غري هذا نرى أن جيلد احلد فجلده عمر احلد مثانني ومعلوم 
أن عمر مل يشاور يف ذلك إال الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خالفهم فثبت بذلك حصول 

مث ملا ثبت أن املراد بقوله والذين يرمون احملصنات هو الرمي ابلزان مل  بني السلفاخلالف 
جيز لنا إجياب احلد على غريه إذ ال سبيل إىل إثبات احلدود من طريق املقاييس وإمنا طريقها 
االتفاق أو التوقيف وذلك معدوم يف التعريض مشاورة عمر الصحابة يف حكم التعريض 

يكن عندهم فيه توقيف وأنه قال اجتهادا ورأاي وأيضا فإن التعريض مبنزلة داللة على أنه مل 
الكناية احملتملة للمعاين وغري جائز إجياب احلد ابالحتمال لوجهني أحدمها أن األصل أن 
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القائل بريء الظهر من اجللد فال جنلده ابلشك واحملتمل مشكوك فيه أال ترى أن يزيد بن 
مه ة استحلفه النيب صلى هللا عليه وسلم ما أردت إال واحدة فلم يلز ركانة ملا طلق امرأته ألبت

الثالث ابالحتمال ولذلك قال الفقهاء يف كناايت الطالق إهنا ال جتعل طالقا إال بداللة 
 والوجه اآلخر ما

 روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ادرءوا احلدود ابلشبهات

 للقذف وغريه أن يكون شبهة يف سقوطه وأيضا قد وأقل أحوال التعريض حني كان حمتمال
فرق هللا تعاىل بني التعريض ابلنكاح يف العدة وبني التصريح فقال وال جناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا أنكم ستذكروهنن ولكن ال 

كون كذلك  النفس فوجب أن يتواعدوهن سرا يعين نكاحا فجعل التعريض مبنزلة اإلضمار يف
حكم التعريض ابلقذف واملعىن اجلامع بينهما أن التعريض ملا كان فيه احتمال كان يف حكم 
الضمري لوجود االحتمال فيه واختلف الفقهاء يف حد العبد يف القذف فقال أبو حنيفة وأبو 

فعليه أربعون  حرايوسف وزفر وحممد ومالك وعثمان البيت والثوري والشافعي إذا قذف العبد 
 جلدة وقال األوزاعي جيلد مثانني

 (1)وروى الثوري عن جعفر بن حممد". 
 

 "القول يف هل هي من أوائل السور-53 .232

قال أبو بكر: مث اختلف يف أهنا آية من أوائل السور أو ليست آبية منها، على ما ذكران من 
مذهب أصحابنا أهنا ليست آبية من أوائل السور لرتك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 
الكتاب فكذلك حكمها يف غريها؛ إذ ليس من قول أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب 

السور وزعم الشافعي أهنا آية من كل سورة، وما سبقه إىل هذا القول أحد  وأهنا من أوائل
إمنا هو يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست آبية منها، ومل  اخلالف بني السلفألن 

يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الكتاب حديث 
عليه  لرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللاسفيان بن عيينة عن العالء بن عبد ا

وسلم قال: "قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، فنصفها يل، ونصفها 
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لعبدي، ولعبدي ما سأل فإذا قال: }احلمد هلل رب العاملني{ قال هللا: محدين عبدي، وإذا 
علي عبدي، وإذا قال: }مالك يوم قال: }الرمحن الرحيم{ قال: جمدين عبدي أو أثىن 

الدين{ قال: فوض إيل عبدي، وإذا قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ قال: هذه بيين وبني 
عبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول عبدي: }اهدان الصراط املستقيم{ إىل آخرها، قال: 

لك ذلعبدي ما سأل" فلو كانت من فاحتة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة، فدل 
 على أهنا ليست منها.

ومن املعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا عرب ابلصالة عن قراءة فاحتة الكتاب وجعلها 
نصفني، فانتفى بذلك أن تكون }بسم هللا الرمحن الرحيم{ آية منها من وجهني: أحدمها: 

بل كان يكون  ني،أنه مل يذكرها يف القسمة؛ الثاين أهنا لو صارت يف القسمة ملا كانت نصف
ما هلل فيها أكثر مما للعبد ألن }بسم هللا الرمحن الرحيم{ ثناء على هللا تعاىل ال شيء للعبد 
فيه. فإن قال قائل: إمنا مل يذكرها ألنه قد ذكر الرمحن الرحيم يف أضعاف السورة، قيل". 

(1) 
 

 "القول يف هل هي من أوائل السور-54 .233

آية من أوائل السور أو ليست آبية منها، على ما ذكران من  قال أبو بكر: مث اختلف يف أهنا
مذهب أصحابنا أهنا ليست آبية من أوائل السور لرتك اجلهر هبا وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 
الكتاب فكذلك حكمها يف غريها؛ إذ ليس من قول أحد أهنا ليست من فاحتة الكتاب 

من كل سورة، وما سبقه إىل هذا القول أحد وأهنا من أوائل السور وزعم الشافعي أهنا آية 
إمنا هو يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أو ليست آبية منها، ومل  اخلالف بني السلفألن 

يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أهنا ليست من فاحتة الكتاب حديث 
لى هللا عليه النيب ص سفيان بن عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن

وسلم قال: "قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، فنصفها يل، ونصفها 
لعبدي، ولعبدي ما سأل فإذا قال: }احلمد هلل رب العاملني{ قال هللا: محدين عبدي، وإذا 

 قال: }الرمحن الرحيم{ قال: جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي، وإذا قال: }مالك يوم
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الدين{ قال: فوض إيل عبدي، وإذا قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{ قال: هذه بيين وبني 
عبدي، ولعبدي ما سأل، فيقول عبدي: }اهدان الصراط املستقيم{ إىل آخرها، قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاحتة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة، فدل ذلك 

 على أهنا ليست منها.

ملعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا عرب ابلصالة عن قراءة فاحتة الكتاب وجعلها ومن ا
نصفني، فانتفى بذلك أن تكون }بسم هللا الرمحن الرحيم{ آية منها من وجهني: أحدمها: 
أنه مل يذكرها يف القسمة؛ الثاين أهنا لو صارت يف القسمة ملا كانت نصفني، بل كان يكون 

د كثر مما للعبد ألن }بسم هللا الرمحن الرحيم{ ثناء على هللا تعاىل ال شيء للعبما هلل فيها أ
فيه. فإن قال قائل: إمنا مل يذكرها ألنه قد ذكر الرمحن الرحيم يف أضعاف السورة، قيل". 

(1) 
 

"وجوب الزكاة ال ينفي بقاء وجوب صدقة الفطر، وعلى أن األوىل أن فرض -55 .234
 يف أن "حم السجدة" مكية، خالف بني السلففطر ألنه ال الزكاة متقدم على صدقة ال

وأهنا من أوائل ما نزل من القرآن، وفيها وعيد اترك الزكاة عند قوله: }وويل للمشركني الذين 
[ واألمر بصدقة الفطر إمنا كان 7ال يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم كافرون{ ]فصلت: 

د لصدقة الفطر. وقد روي عن ابن عمر وجماه ابملدينة، فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم
[ أهنا حمكمة وأنه حق واجب 141يف قوله تعاىل: }وآتوا حقه يوم حصاده{ ]األنعام: 

 عند القوم غري الزكاة.

وأما احلقوق اليت جتب أبسباب من قبل العبد حنو الكفارات والنذور، فال خالف أن الزكاة 
 مل تنسخها.

هم الصغار الفقراء الذين مات آابؤهم. واملساكني خمتلف فيه، واليتامى املرادون ابآلية 
وسنذكر ذلك يف سورة براءة إن شاء هللا تعاىل. وابن السبيل روي عن جماهد أنه املسافر، 
وعن قتادة أنه الضيف. والقول األول أشبه ألنه إمنا مسي ابن السبيل ألنه على الطريق، كما 

 ه له. قال ذو الرمة:قيل للطري اإلوز: ابن ماء ملالزمت
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 وردت اعتسافا والثراي كأهنا ... على قمة الرأس ابن ماء حملق

والسائلني يعين به الطالبني للصدقة، قال هللا تعاىل: }والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل 
[ حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن املثىن قال: 25 -24واحملروم{ ]املعارج: 

مد بن كثري قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مصعب بن حممد قال: حدثنا يعلى حدثنا حم
بن أيب حيىي عن فاطمة بنت حسني بن علي رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني قالت: قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: "للسائل حق، وإن جاء على فرس". حدثنا عبد الباقي بن قانع 

ا أبو اجلماهر قال: حدثنا عبد هللا بن زيد بن أسلم عن قال: حدثنا عبيد بن شريك: حدثن
أبيه عن أيب هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أعطوا السائل وإن أتى على 

 (1)فرس" وهللا تعاىل أعلم.". 
 

"يكون موليا إذا حلف أن ال جيامعها على وجه الضرار والغضب. والثاين: ما -56 .235
كل ميني حالت دون اجلماع إيالء؛ ومل يفرق بني الرضا والغضب، روي عن ابن عباس: أن  

وهو قول إبراهيم وابن سريين والشعيب. والثالث: ما روي عن سعيد بن املسيب: أنه يف 
اجلماع وغريه من الصفات، حنو أن حيلف أن ال يكلمها فيكون موليا. وقد روى جعفر بن 

ها شيئا ن عباس فقال: بلغين أن يف حلقبرقان عن يزيد بن األصم قال: تزوجت فلقيت اب
قال: اتهلل لقد خرجت وما أكلمها قال: عليك هبا قبل أن متضي أربعة أشهر. فهذا يدل 
على موافقة قول سعيد بن املسيب، ويدل على موافقة ابن عمر يف أن اهلجران من غري ميني 

رق ذكر احللف. فأما من فهو اإليالء والرابع: قول ابن عمر أنه إن هجرها فهو إيالء، ومل ي
بني حلفه على ترك مجاعها ضرارا وبينه على غري وجه الضرار، فإنه ذهب إىل أن اجلماع 
حق هلا وهلا املطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك، فإذا حلف على ترك حقها من 

ريح ساجلماع كان موليا حىت تصل إىل حقها من الفرقة؛ إذ ليس له إال إمساكها مبعروف أو ت
إبحسان. وأما إذا قصد الصالح يف ذلك، أبن تكون مرضعة فحلف أن ال جيامعها لئال 
يضر ذلك ابلصيب، فهذا مل يقصد منع حقها وال هو غري ممسك هلا مبعروف فال يلزم التسريح 

 ابإلحسان وال يتعلق بيمينه حكم الفرقة.
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قتضي أن الضرار؛ ألن ذلك يوقوله: }فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم{ يستدل به من اعترب 
يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه. وهذا عندان ال يدل على ختصيصه من كان هذا وصفه؛ 
ألن اآلية قد مشلت اجلميع، وقاصد الضرر أحد من مشله العموم، فرجع هذا احلكم إليه دون 

فارة كغريه. ويدل على استواء حال املطيع والعاصي يف ذلك أهنما يستواين يف وجوب ال
ابحلنث، كذلك جيب أن يستواي يف إجياب الطالق مبضي املدة. وأيضا سائر األميان املعقودة 

ال خيتلف فيه حكم املطيع والعاصي فيما يتعلق هبا من إجياب الكفارة، وجب أن يكون  
كذلك حكم الطالق؛ ألهنما مجيعا يتعلقان ابليمني. وأيضا ال خيتلف حكم الرجعة على 

ريه، وكذلك اإليالء، وفقهاء األمصار على خالف ذلك؛ ألن اآلية مل تفرق وجه الضرار وغ
بني املطيع والعاصي فهي عامة يف اجلميع. وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمني 
على الكالم وحنوه فال معىن له؛ ألن قوله: }للذين يؤلون من نسائهم{ ال خالف أنه قد 

، التفاق اجلميع على أن احلالف على ترك مجاعها مول، أضمر فيه اليمني على ترك اجلماع
فرتك اجلماع مضمر يف اآلية عند اجلميع فأثبتناه، وما عدا ذلك من ترك الكالم وحنوه مل تقم 
الداللة على إضماره يف اآلية فلم يضمره. ويدل على ما بيناه قوله: }فإن فاءوا فإن هللا 

فيه  خالف بني السلفد ابلفيء هو اجلماع وال غفور رحيم{ ومعلوم عند اجلميع أن املرا
 (1)فدل ذلك على أن". 

 

"عدهتا، فدل على أنه ال تعلق للزوم اإلحصاء وال لوقت طالق السنة بكونه -57 .236
 هو املعتد به دون غريه.

وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعرتاضه يف هذا الفصل: وقد اعتربمت يعين أهل العراق معاين 
، من االغتسال أو مضي وقت الصالة، وهللا تعاىل إمنا أوجب العدة ابألقراء أخر غري األقراء

وليس االغتسال وال مضي وقت الصالة يف شيء. فيقال له: مل نعترب غري األقراء اليت هي 
عندان، ولكنا مل نتيقن انقضاء احليض واحلكم مبضيه إال أبحد معنيني ملن كانت أايمها دون 

استباحة الصالة به، فتكون طاهرا ابالتفاق على ما روي عن عمر العشرة: وهو االغتسال و 
وعلي وعبد هللا وعظماء السلف من بقاء الرجعة إىل أن تغتسل، أو ميضي عليها وقت 
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الصالة فيلزمها فرضها، فيكون لزوم فرض الصالة منافيا لبقاء حكم احليض. وهذا إمنا هو  
 ا، وليس ذلك من الكالم يف املسألة يفكالم يف مضي احليضة الثالثة ووقوع الطهر منه

شيء، أال ترى أان نقول: إن أايمها إذا كانت عشرة انقضت عدهتا مبضي العشرة اغتسلت 
أو مل تغتسل؟ حلصول اليقني ابنقضاء احليضة؛ إذ ال يكون احليض عندان أكثر من عشرة، 

 ضعها.غري مو  فامللزم لنا ذلك على اعتبار احليض مغفل يف إلزامه واضع لألقراء يف

قال أبو بكر رمحه هللا: وقد أفردان هلذه املسألة كتااب واستقصينا القول فيها أكثر من هذا، 
 وفيما ذكرانه ههنا كفاية.

وهذا الذي ذكره هللا تعاىل من العدة ثالثة قروء ومراده مقصور على احلرة دون األمة، وذلك؛ 
من عدة احلرة؛ وقد روينا عن علي  أن عدة األمة على النصف خالف بني السلفألنه ال 

وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن اثبت وآخرين منهم: أن عدة األمة على النصف من عدة 
احلرة وقد روينا عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "أن طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان" 

ئر دون روء{ هو احلراوالسنة واإلمجاع قد دال على أن مراد هللا تعاىل يف قوله: }ثالثة ق
 اإلماء.

قوله تعاىل: }وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن{ روى األعمش عن أيب 
الضحى عن مسروق عن أيب بن كعب قال: كان من األمانة أن اؤمتنت املرأة على فرجها. 

امهن{ حوروى انفع عن ابن عمر يف قوله تعاىل: }وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أر 
قال: "احليض واحلبل". وقال عكرمة: احليض واحلكم عن جماهد وإبراهيم، أحدمها: "احلمل" 
وقال اآلخر: "احليض". وعن علي أنه استحلف امرأة أهنا مل تستكمل احليض؛ وقضى بذلك 

 (1)عثمان.". 
 

"عنها زوجها، وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطالق، العتبار اجلميع ابحلمل -58 .237
انقضاء العدة؛ ألهنم قالوا مجيعا: "إن مضي الشهور ال تنقضي به عدهتا إذا كانت حامال يف 

حىت تضع محلها" فوجب أن يكون قوله تعاىل: }وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن{ 
[ مستعمال على مقتضاه وموجبه وغري جائز اعتبار الشهور معه. ويدل على 4]الطالق: 
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خاصة يف غري املتوىف عنها زوجها. ويدل عليه أيضا أن قوله  ذلك أيضا أن عدة الشهور
تعاىل: }واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ مستعمل يف املطلقات غري احلوامل، وأن 
األقراء غري مشروطة مع احلمل يف احلامل، بل كانت عدة احلامل املطلقة وضع احلمل من 

كون احلمل واألقراء جمموعني عدة هلا أبن ال غري ضم األقراء إليها. وقد كان جائزا أن ي
تنقضي عدهتا بوضع احلمل حىت حتيض ثالث حيض، فكذلك جيب أن تكون عدة احلامل 
املتوىف عنها زوجها هي احلمل غري مضموم إليه الشهور. وروي عن عمرو بن شعيب عن 

أجلهن  الأبيه عن جده قال: قلت اي رسول هللا يف هذه اآلية حني نزلت }وأوالت األمح
[ يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها؟ قال: "فيهما مجيعا". وقد 4أن يضعن محلهن{ ]الطالق: 

روت أم سلمة أن سبيعة بنت احلارث ولدت بعد وفاة زوجها أبربعني ليلة، فأمرها رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أبن تتزوج. وروى منصور عن إبراهيم عن األسود عن أيب السنابل 

بعكك: "أن سبيعة بنت احلارث وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فأمرها بن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تتزوج". وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة ال مساغ 

 ألحد يف العدول عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب.

ني فقهاء فيما نعلمه وب فخالف بني السلوهذه اآلية خاصة يف احلرائر دون اإلماء؛ ألنه ال 
األمصار يف أن عدة األمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخسة أايم نصف عدة احلرة. وقد 
حكي عن األصم أهنا عامة يف األمة واحلرة، وكذلك يقول يف عدة األمة يف الطالق "إهنا 
ثالث حيض" وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف واخللف خمالف للسنة؛ ألن السلف 
مل خيتلفوا يف أن عدة األمة من احليض والشهور على النصف من عدة احلرة؛ وقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم: "طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان" وهذا خرب قد تلقاه الفقهاء 

 ابلقبول واستعملوه يف تنصيف عدة األمة، فهو يف حيز التواتر املوجب للعلم عندان.

وابن  توىف عنها زوجها إذا مل تعلم مبوته وبلغها اخلرب، فقال ابن مسعودواختلف السلف يف امل
عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد: "عدهتا منذ يوم ميوت، وكذلك يف الطالق من يوم 
طلق" وهو قول األسود بن يزيد يف آخرين، وهو قول فقهاء األمصار. وقال علي واحلسن 
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 (1)تيها اخلرب يف املوت، ويف". البصري وخالس بن عمرو: "من يوم أي
 

"وفيما وصف دليل على اقتضاء اآلية التخيري بني تزوج األمة واحلرة ملن يستطيع -59 .238
أن يتزوج حرة؛ ألن التخيري ال يصح إال فيما ميكنه فعل كل واحد منهما على حاله فقد 

  احلرة،حوت هذه اآلية الداللة من وجهني على جواز تزويج األمة مع وجود الطول إىل
أحدمها: عموم قوله تعاىل: }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{ وذلك شامل للحرائر 
واإلماء لوقوع اسم النساء عليهن. والثاين: قوله تعاىل: }أو ما ملكت أميانكم{ وذلك 
يقتضي التخيري بينهن وبني احلرائر يف التزويج، وقد قدمنا داللة قوله تعاىل: }وألمة مؤمنة 

[ على ذلك يف سورة البقرة. ويدل عليه أيضا قوله تعاىل: 221شركة{ ]البقرة: خري من م
[ وذلك عموم شامل للحرائر 24}وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم{ ]النساء: 

 واإلماء، وغري جائز ختصيصه إال بداللة.

ن والشعيب أاب رزيوأما قوله تعاىل: }ذلك أدىن أال تعولوا{ فإن ابن عباس واحلسن وجماهدا و 
وأاب مالك وإمساعيل وعكرمة وقتادة قالوا: "يعين ال متيلوا عن احلق". وروى إمساعيل بن أيب 
خالد عن أيب مالك الغفاري: "ذلك أدىن أال تعولوا: أن ال متيلوا". وأنشد عكرمة شعرا أليب 

 طالب:

 مبيزان صدق ال خيس شعرية ... ووزان قسط وزنه غري عائل

ائل. قال أهل اللغة أصل العول اجملاوزة للحد، فالعول يف الفريضة جماوزة حد قال: غري م
السهام املسماة، والعول امليل الذي هو خالف العدل خلروجه عن حد العدل، وعال يعول 
إذا جار، وعال يعيل إذا تبخرت، وعال يعيل إذا افتقر، حكى لنا ذلك أبو عمر غالم ثعلب. 

ىل: }ذلك أدىن أال تعولوا{ معناه: أن ال يكثر من تعولون؛ قال: وقال الشافعي يف قوله تعا
هذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته. وقد خطأه الناس يف ذلك من ثالثة أوجه: 

وكل من روي عنه تفسري هذه اآلية أن معناه: أن ال  خالف بني السلفأحدها: أنه ال 
. لعدل الذي أمر هللا به من القسم بني الناسمتيلوا وأن ال جتوروا، وأن هذا امليل هو خالف ا

والثاين: خطأه يف اللغة؛ ألن أهل اللغة ال خيتلفون يف أنه ال يقال يف كثرة العيال" عال يعول" 
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ذكره املربد وغريه من أئمة اللغة، وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن: أن ال تعولوا، قال: أن ال 
لث: أن يف اآلية ذكر الواحدة أو ملك اليمني، جتوروا، يقال: علت علي أي جرت. والثا

واإلماء يف العيال مبنزلة النساء، وال خالف أن له أن جيمع من العدد من شاء مبلك اليمني، 
فعلمنا أنه مل يرد كثرة العيال وأن املراد نفي اجلور وامليل بتزوج امرأة واحدة؛ إذ ليس معها من 

 (1)إلماء مبلك اليمني؛ وهللا أعلم.". يلزمه القسم بينه وبينها؛ إذ ال قسم ل
 

"تعاىل اجلمع بينهما، وغري جائز ختيري الزوج يف أن خيتار أيتهما شاء من قبل -60 .239
أن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح يف العدة أو هي حتت زوج، فال يصح أبدا. ومن اجلمع 

ا حصل ألن اجلمع هبأن يتزوج إحدامها مث يتزوج األخرى بعدها، فال يصح نكاح الثانية؛ 
وعقدها وقع منهيا عنه وعقد األوىل وقع مباحا، فيفرق بينه وبني الثانية. ومن اجلمع أيضا 
أن جيمع بني وطئهما مبلك اليمني، فيطأ إحدامها مث يطأ األخرى قبل إخراج املوطوءة األوىل 

مجاع مث زال وحصل اإل خالف بني السلفمن ملكه؛ فهذا ضرب من اجلمع، وقد كان فيه 
 (2)على حترمي اجلمع بينهما مبلك اليمني.". 

 

"إال من صام وصلى". ومل خيتلفوا يف جوازه يف رقبة الظهار. ويدل على صحة -61 .240
القول األول قوله تعاىل: }فتحرير رقبة مؤمنة{ ، وهذه رقبة مؤمنة لقول النيب صلى هللا عليه 
وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه" فأثبت له حكم الفطرة عند 

ازه إبطالق اللفظ. ويدل عليه أن قوله تعاىل: }ومن قتل مؤمنا خطأ{ الوالدة، فوجب جو 
منتظم للصيب كما يتناول الكبري، فوجب أن يتناوله عموم قوله تعاىل: }فتحرير رقبة مؤمنة{ 
، ومل يشرط هللا عليها الصيام والصالة فال جتوز الزايدة فيه؛ ألن الزايدة يف النص موجب 

أعتقه مواله عن كفارته قبل حضور وقت الصالة والصيام كان النسخ؛ ولو أن عبدا أسلم ف
 جمزاي عن الكفارة حلصول اسم اإلميان، فكذلك الصيب إذا كان داخال يف إطالق اسم اإلميان.

فإن قيل: العبد املعتق بعد إسالمه ال جيزي إال أن يكون قد صام وصلى. قيل له: ال خيتلف 
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لعبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصالة أو الصوم، املسلمون يف إطالق اسم اإلميان على ا
فمن أين شرطت مع اإلميان فعل الصالة والصوم وهللا سبحانه مل يشرطهما؟ ومل زدت يف 
اآلية ما ليس فيها وحظرت ما أابحته من غري نص يوجب ذلك وفيه إجياب نسخ القرآن؟ 

ة على عليه ووجوب الديوأيضا ملا كان حكم الصيب حكم الرجل يف ابب التوارث والصالة 
قاتله، وجب أن يكون حكمه حكمه يف جوازه عن الكفارة، إذ كانت رقبة اتمة هلا حكم 

 اإلميان.

فإن قيل: قوله تعاىل: }فتحرير رقبة مؤمنة{ يقتضي حقيقة رقبة ابلغة معتقدة لإلميان ال من 
ها مرادة  هذه صفتهلا حكم اإلميان من غري اعتقاد، وال خالف مع ذلك أيضا أن الرقبة اليت

ابآلية؛ فال يدخل فيها من ال تلحقه هذه السمة إال على وجه اجملاز وهو الطفل الذي ال 
د أن غري البالغ جائز يف كفارة اخلطإ إذا كان ق خالف بني السلفاعتقاد له. قيل له: ال 

ر و صام وصلى، ومل يشرط أحد وجود اإلميان منه حقيقة أال ترى أن من له سبع سنني مأم
ابلصالة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح لإلميان؟ فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 
حقيقة اإلميان للرقبة؛ وملا ثبت ذلك ابتفاق السلف علمنا أن االعتبار فيه مبن حلقته مسة 
اإلميان على أي وجه مسي، والصيب هبذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما، فوجب جوازه 

 (1)". عن الكفارة.
 

"يعقوب بن شيبة قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا الفضل بن سليمان -62 .241
النمريي قال: حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النمريي قال: أخربين قرة بن دعموص النمريي 
قال: أتيت أان وعمي النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت: اي رسول هللا إن يل عند هذا دية أيب 

ا قال: "أعطه دية أبيه" وكان قتل يف اجلاهلة، قلت: اي رسول هللا هل ألمي فمره أن يعطينيه
فيها حق؟ قال: نعم وكانت ديته مائة من اإلبل فقد حوى هذا اخلرب أحكاما: منها أن 
املسلم والكافر يف الدية سواء ألنه أخرب أنه قتل يف اجلاهلية. ومنها أن املرأة ترث من دية 

وفقهاء األمصار يف ذلك،  خالف بني السلفمائة من اإلبل؛ وال زوجها. ومنها أن الدية 
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 (1)وهللا أعلم.". 
 

""معناه األشهر احلرم". وقال عكرمة: "هو ذو القعدة وذو احلجة وحمرم -63 .242
ورجب". وجائز أن يكون املراد بقوله: }وال الشهر احلرام{ هذه األشهر كلها، وجائز أن 

ا. وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة داللة اللفظ يكون الذي يقتضيه اللفظ واحدا منه
 إذ كان مجيعها يف حكم واحد منها، فإذا بني حكما واحدا منها فقد دل على حكم اجلميع.

قوله تعاىل: }وال اهلدي وال القالئد{ أما اهلدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من الذابئح 
ذي يليه  كر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة، مث الوالصدقات قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "املب

كاملهدي بقرة، مث الذي يليه كاملهدي شاة، مث الذي يليه كاملهدي دجاجة، مث الذي يليه  
كاملهدي بيضة" ، فسمى الدجاجة والبيضة هداي، وأراد به الصدقة. وكذلك قال أصحابنا 

ذه طالق إمنا يتناول أحد هفيمن قال: "ثويب هذا هدي" أن عليه أن يتصدق به. إال أن اإل
األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم إىل احلرم وذحبه فيه، قال هللا تعاىل: }فإن أحصرمت 

واخللف من أهل العلم أن  خالف بني السلف[ وال 196فما استيسر من اهلدي{ ]البقرة: 
ائدة: كعبة{ ]املأدانه شاة؛ وقال تعاىل: }من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هداي ابلغ ال

[ وأقله 196[ ، وقال: }فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي{ ]البقرة: 95
شاة عند مجيع الفقهاء؛ فاسم اهلدي إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه األصناف الثالثة يف 

 احلرم.

، موقوله: }وال اهلدي{ أراد به النهي عن إحالل اهلدي الذي قد جعل للذبح يف احلر 
وإحالل استباحته لغري ما سيق إليه من القربة؛ وفيه داللة على حظر االنتفاع ابهلدي إذا 
ساقه صاحبه إىل البيت أو أوجبه هداي من جهة نذر أو غريه، وفيه داللة على حظر األكل 
من اهلدااي نذرا كان أو واجبا من إحصار أو جزاء صيد. وظاهره مينع جواز األكل من هدي 

 لقران لشمول االسم له، إال أن الداللة قد قامت عندان على جواز األكل منه.املتعة وا

وأما قوله عز وجل: }وال القالئد{ فإن معناه: ال حتلوا القالئد. وقد روي يف أتويل القالئد 
وجوه عن السلف، فقال ابن عباس: "أراد اهلدي املقلد". قال أبو بكر: هذا يدل على أن 
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ه ما ال يقلد، والذي يقلد اإلبل والبقر، والذي ال يقلد الغنم، فحظر من اهلدي ما يقلد ومن
تعاىل إحالل اهلدي مقلدا وغري مقلد. وقال جماهد: "كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من حلاء شجر احلرم، فكان ذلك أمنا هلم، فحظر هللا تعاىل استباحة ما هذا وصفه 

اء ئم غري اهلدااي". وروي حنوه عن قتادة يف تقليد الناس حلوذلك منسوخ يف الناس ويف البها
شجر احلرم. وقال بعض أهل العلم: "أراد به قالئد اهلدي أبن يتصدقوا هبا وال ينتفعوا هبا". 

 (1)وروي عن احلسن أنه قال: "يقلد اهلدي". 
 

 "ال. وهذا يدل على أن قوله تعاىل: }وال آمني البيت احلرام{ إمنا أريد به-64 .243
املؤمنون عند احلسن؛ ألنه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله: }فال يقربوا 

[ . وقوله أيضا: }وال الشهر احلرام{ حظر 28املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
القتال فيه منسوخ مبا قدمنا إال أن يكون عند احلسن هذا احلكم اثبتا على حنو ما روي عن 

 عطاء.

اىل: }يبتغون فضال من رهبم ورضواان{ روي عن ابن عمر أنه قال: أريد به الربح يف قوله تع
التجارة، وهو حنو قوله تعاىل: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم{ ]البقرة: 

[ . وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن التجارة يف احلج، فأنزل هللا تعاىل 198
يما تقدم. وقال جماهد يف قوله تعاىل: }يبتغون فضال من رهبم ورضواان{ ذلك؛ وقد ذكرانه ف

 : "األجر والتجارة".

قوله تعاىل: }وإذا حللتم فاصطادوا{ . قال جماهد وعطاء يف آخرين: "هو تعليم، إن شاء 
صاد وإن شاء مل يصد". قال أبو بكر: هو إطالق من حظر مبنزلة قوله تعاىل: }فإذا قضيت 

[ ملا حظر البيع بقوله: 10فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا{ ]اجلمعة: الصالة 
[ عقبه ابإلطالق بعد الصالة بقوله: }فانتشروا يف األرض وابتغوا 9}وذروا البيع{ ]اجلمعة: 

 [ .10من فضل هللا{ ]اجلمعة: 

ون إال  يكوقوله تعاىل }وإذا حللتم فاصطادوا{ قد تضمن إحراما متقدما؛ ألن اإلحالل ال
بعد اإلحرام، وهذا يدل على أن قوله: }وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام{ قد 
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اقتضى كون من فعل ذلك حمرما، فيدل على أن سوق اهلدي وتقليده يوجب اإلحرام. ويدل 
قوله: }وال آمني البيت احلرام{ على أنه غري جائز ألحد دخول مكة إال ابإلحرام،؛ إذ كان 

وله: }وإذا حللتم فاصطادوا{ قد تضمن أن يكون من أم البيت احلرام فعليه إحرام حيل، ق
منه وحيل له االصطياد بعده. وقوله: }وإذا حللتم فاصطادوا{ قد أراد به اإلحالل من 
اإلحرام واخلروج من احلرم أيضا؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قد حظر االصطياد يف احلرم 

به  واخللف فيه، فعلمنا أنه قد أراد خالف بني السلففر صيدها" ، وال بقوله: "وال ين
اخلروج من احلرم واإلحرام مجيعا. وهو يدل على جواز االصطياد ملن حل من إحرامه ابحللق، 
وأن بقاء طواف الزايرة عليه ال مينع االصطياد، لقوله تعاىل: }وإذا حللتم فاصطادوا{ وهذا 

 واقعا لإلحالل. قد حل؛ إذ كان هذا احللق

وقوله تعاىل: }وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا{ قال ابن 
عباس وقتادة: "ال جيرمنكم: ال حيملنكم". وقال أهل اللغة: يقال جرمين زيد على بغضك 

 (1)أي محلين عليه. وقال الفراء: ال يكسبنكم، يقال: جرمت على أهلي أي". 
 

 ج الكتابيات"ابب تزو -65 .244

قال هللا تعاىل: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ . قال أبو بكر: اختلف 
يف املراد ابحملصنات ههنا، فروي عن احلسن والشعيب وإبراهيم والسدي: أهنم العفائف. وروي 
عن عمر ما يدل على أن املعىن عنده ذلك، وهو ما حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال: 

نا جعفر بن حممد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حممد بن يزيد عن حدث
الصلت بن هبرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية، فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: ال، ولكين أخاف أن تواقعوا 

ين العواهر. فهذا يدل على أن معىن اإلحصان عنده ههنا  املومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يع
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعيب يف قوله: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم{ قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من اجلنابة وأن حتصن فرجها". 

توا الكتاب من قبلكم{ قال: وروى ابن أيب جنيح عن جماهد: }واحملصنات من الذين أو 
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 "احلرائر".

قال أبو بكر: االختالف يف نكاح الكتابية على أحناء خمتلفة، منها إابحة نكاح احلرائر منهن 
 (1)وفقهاء األمصار فيه إال شيئا".  خالف بني السلفإذا كن ذميات، فهذا ال 

 

 "ابب تزوج الكتابيات-66 .245

 توا الكتاب من قبلكم{ . قال أبو بكر: اختلفقال هللا تعاىل: }واحملصنات من الذين أو 
يف املراد ابحملصنات ههنا، فروي عن احلسن والشعيب وإبراهيم والسدي: أهنم العفائف. وروي 
عن عمر ما يدل على أن املعىن عنده ذلك، وهو ما حدثنا جعفر بن حممد الواسطي قال: 

ن حدثنا حممد بن يزيد ع حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال:
الصلت بن هبرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية، فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: ال، ولكين أخاف أن تواقعوا 

  املومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعين العواهر. فهذا يدل على أن معىن اإلحصان عنده ههنا
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعيب يف قوله: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم{ قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من اجلنابة وأن حتصن فرجها". 
وروى ابن أيب جنيح عن جماهد: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ قال: 

 "احلرائر".

االختالف يف نكاح الكتابية على أحناء خمتلفة، منها إابحة نكاح احلرائر منهن قال أبو بكر: 
 (2)وفقهاء األمصار فيه إال شيئا".  خالف بني السلفإذا كن ذميات، فهذا ال 

 

"قال أبو بكر ظاهر اآلية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصالة؛ ألنه -67 .246
حكم اجلزاء أن يتأخر عن الشرط، أال ترى أن من جعل القيام إليها شرطا لفعل الطهارة، و 

قال المرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إمنا يقع الطالق بعد الدخول، وإذا قيل: إذا لقيت 
زيدا فأكرمه أنه موجب لإلكرام بعد اللقاء؟ وهذا ال خالف فيه بني أهل اللغة أنه مقتضى 
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إلجياب  قيام إىل الصالة ليس بسببواخللف أن ال خالف بني السلفاللفظ وحقيقته؛ وال 
الطهارة وأن وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غري القيام، فليس إذا هذا اللفظ عموما يف 
إجياب الطهارة بعد القيام إىل الصالة، إذ كان احلكم فيه متعلقا بضمري غري مذكور. وليس 

أحدمها:  ة من وجهني:يف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعد القيام إىل الصال
ما ذكران من تعلق احلكم بضمري غري مذكور حيتاج فيه إىل طلب الداللة عليه من غريه 
والثاين: أن "إذا" ال توجب التكرار يف لغة العرب؛ أال ترى أن من قال لرجل: إذا دخل زيد 

يئا؟ شالدار فأعطه درمها فدخلها مرة أنه يستحق درمها، فإن دخلها مرة أخرى مل يستحق 
وكذلك من قال المرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت، فإن دخلتها 
مرة أخرى مل تطلق؛ فثبت بذلك أنه ليس يف اآلية داللة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار 

 القيام إليها.

بنفسها  ةفإن قيل: فلم يتوضأ أحد ابآلية إال مرة واحدة. قيل له: قد بينا أن اآلية غري مكتفي
يف إجياب الطهارة دون بيان مراد الضمري هبا، فقول القائل: "إنه مل يتوضأ ابآلية إال مرة 
واحدة" خطأ؛ ألن اآلية يف معىن اجململ املفتقر إىل البيان، فمهما ورد به البيان فهو املراد 

، ولو  دالذي به تعلق احلكم على وجه اإلفراد أو التكرار على حسب ما اقتضاه بيان املرا
كان لفظ اآلية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد فيه غري مفتقر إىل البيان مل يكن أيضا موجبا 
لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ، وإمنا كان يوجب التكرار من جهة املعىن 

 (1)الذي علق به وجوب الطهارة وهو احلدث دون القيام إليها.". 
 

دا واتب من قبل أن يقدر عليه، فكتب علي رضي هللا "وسعى يف األرض فسا-68 .247
عنه إىل عامله ابلبصرة: "إن حارثة بن بدر حارب هللا ورسوله واتب من قبل أن نقدر عليه، 

 فال تعرضن له إال خبري" فأطلق عليه اسم احملارب هلل ورسوله ومل يرتد وإمنا قطع الطريق.

على أن هذا االسم يلحق قطاع الطريق وإن مل فهذه األخبار وما ذكران من معىن اآلية دليل 
واخللف من فقهاء األمصار أن  خالف بني السلفيكونوا كفارا وال مشركني، مع أنه ال 

هذا احلكم غري خمصوص أبهل الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل امللة. وحكي 
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مردود  قول ساقط عن بعض املتأخرين ممن ال يعتد به أن ذلك خمصوص ابملرتدين؛ وهو
خمالف لآلية وإمجاع السلف واخللف. ويدل على أن املراد به قطاع الطريق من أهل امللة قوله 
تعاىل: }إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم{ . ومعلوم أن 

قطها عنهم قبل ساملرتدين ال خيتلف حكمهم يف زوال العقوبة عنهم ابلتوبة بعد القدرة كما ت
القدرة، وقد فرق هللا بني توبتهم قبل القدرة أو بعدها. وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد 
عمن وجب عليه، فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة وأن توبتهم من الفعل قبل 

 نالقدرة عليهم هي املسقطة للحد عنهم. وأيضا فإن املرتد يستحق القتل بنفس الردة دو 
احملاربة، واملذكور يف اآلية من استحق القتل ابحملاربة، فعلمنا أنه مل يرد املرتد. وأيضا ذكر فيه 
نفي من مل يتب قبل القدرة عليه، واملرتد ال ينفى، فعلمنا أن حكم اآلية جار يف أهل امللة. 

هل أوأيضا فإنه ال خالف أن أحدا ال يستحق قطع اليد والرجل ابلكفر، وإن األسري من 
الردة مىت حصل يف أيدينا عرض عليه اإلسالم فإن أسلم وإال قتل وال تقطع يده وال رجله. 
وأيضا فإن اآلية أوجبت قطع يد احملارب ورجله ومل توجب معه شيئا آخر، ومعلوم أن املرتد 
ال جيوز أن تقطع يده ورجله وخيلى سبيله بل يقتل إن مل يسلم، وهللا تعاىل قد أوجب 

هبم يف حال على قطع اليد والرجل دون غريه. وأيضا ليس من حكم املرتدين االقتصار 
الصلب، فعلمنا أن اآلية يف غري أهل الردة. ويدل عليه قوله تعاىل: }قل للذين كفروا إن 

[ وقال يف احملاربني: }إال الذين اتبوا من قبل 38ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف{ ]األنفال: 
ة أن هللا غفور رحيم{ فشرط يف زوال احلد عن احملاربني وجود التوب أن تقدروا عليهم فاعلموا

منهم قبل القدرة عليهم، وأسقط عقوبة الكفر ابلتوبة قبل القدرة وبعدها. فلما علم أنه مل 
يرد ابحملاربني أهل الردة، فهذه الوجوه اليت ذكرانها كلها دالة على بطالن قول من ادعى 

 خصوص اآلية يف املرتدين.

ن قال قائل: قد روى قتادة وعبد العزيز بن صهيب وغريمها عن أنس قال: قدم على النيب فإ
صلى هللا عليه وسلم أانس من عرينة فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لو خرجتم 

 (1)إىل ذودان فشربتم". 
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بت يث[ ومل خيطئ من طريق اللغة؛ وإمنا مل 6"بوجوهكم وأيديكم منه{ ]املائدة: -69 .248
ذلك لورود السنة خبالفه. ويقع على اليد إىل مفصل الكف أيضا، قال هللا تعاىل: }إذا 

[ وقد عقل به ما دون املرفق. وقال تعاىل ملوسى: 40أخرج يده مل يكد يراها{ ]النور: 
[ وميتنع أن يدخل يده 12}وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء{ ]النمل: 

[ فلو مل يقع 6ه أيضا قوله تعاىل: }وأيديكم إىل املرافق{ ]املائدة: إىل املرفق. ويدل علي
االسم على ما دون املرفق ملا ذكرها إىل املرافق؛ ويف ذلك دليل على وقوع االسم إىل الكوع، 
فلما كان االسم يتناول هذا العضو إىل املفصل وإىل املرفق اترة وإىل املنكب اقتضى عموم 

إال أن تقوم الداللة على أن املراد ما دونه. وجائز أن يقال إن اللفظ القطع من املنكب 
االسم ملا تناوهلا إىل الكوع ومل جيز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من 
غري تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إىل املرفق اترة وإىل املنكب أخرى مث قال 

 نت اليد حمظورة يف األصل فمىت قطعناها من املفصل فقدتعاىل: }فاقطعوا أيديهما{ وكا
قضينا عهدة اآلية، مل جيز لنا قطع ما فوقه إال بداللة، كما لو قال: "أعط هذا رجاال" فأعطاه 
ثالثة منهم فقد فعل املأمور به؛ إذ كان االسم يتناوهلم، وإن كان اسم الرجال يتناول ما 

 فوقهم.

يمم مثله بقوله تعاىل: }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ فإن قال قائل: يلزمكم يف الت
[ قلتم فيه أن االسم ملا تناول العضو إىل املرفق اقتضاه العموم ومل ينزل عنه إال 6]املائدة: 

بدليل قيل له مها خمتلفان من قبل أن اليد ملا كانت حمظورة يف األصل مث كان االسم يقع 
 مل جيز لنا قطع الزايدة ابلشك وملا كان األصل احلدثعلى العضو إىل املفصل وإىل املرفق 

الف بني خواحتاج إىل استباحة الصالة مل يزل أيضا إال بيقني وهو التيمم إىل املرفق وال 
من الصدر األول وفقهاء األمصار أن القطع من املفصل وإمنا خالف فيه اخلوارج  السلف

يعدون خالفا وقد روى حممد بن عبد  وقطعوا من املنكب لوقوع االسم عليه وهم شذوذ ال
الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع 
وعن عمر وعلي أهنما قطعا اليد من املفصل ويدل على أن ما دون الرسغ ال يقع عليه اسم 

[ ومل يقل 6ائدة: اليد على اإلطالق قوله تعاىل }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ ]امل
 أحد أنه يقتصر ابلتيمم على ما دون املفصل وإمنا اختلفوا فيما فوقه.
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واختلفوا يف قطع الرجل من أي موضع هو فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم 
وروى صاحل السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي هللا عنه مقطوعا من أطراف األصابع 

 (1)خري الناس قال أبو رزين مسعت ابن". فقيل له من قطعك فقال 
 

 "ابب يف أكل اهلدااي-70 .249

... 

 ابب يف أكل حلوم اهلدااي

قال هللا عز وجل: }ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا 
منها{ قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إجياب األكل، إال أن السلف متفقون على أن األكل 
منها ليس على الوجوب، وذلك ألن قوله: }على ما رزقهم من هبيمة األنعام{ ال خيلو من 

د به األضاحي وهدي املتعة والقران والتطوع أو اهلدااي اليت جتب من جناايت أن يكون املرا
تقع من احملرم يف اإلحرام حنو جزاء الصيد وما جيب على الالبس واملتطيب وفدية األذى 
وهدي اإلحصار وحنوها، فأما دماء اجلناايت فمحظور عليه األكل منها، وأما دم القران 

يضا أن األكل منها ليس بواجب؛ ألن الناس يف دم القران واملتعة والتطوع فال خالف أ
واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم من يبيح األكل منه وال يوجبه، وال 

ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: }فكلوا منها{ ليس على الوجوب،  خالف بني السلف
إن شاء أكل وإن شاء مل أيكل" قال وقد روي عن عطاء واحلسن وإبراهيم وجماهد قالوا: "

 (2)جماهد: إمنا هو مبنزلة قوله تعاىل: }وإذا". 
 

 "ابب يف أكل حلوم اهلدااي-71 .250

قال هللا عز وجل: }ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا 
ألكل ن على أن امنها{ قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إجياب األكل، إال أن السلف متفقو 

منها ليس على الوجوب، وذلك ألن قوله: }على ما رزقهم من هبيمة األنعام{ ال خيلو من 
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أن يكون املراد به األضاحي وهدي املتعة والقران والتطوع أو اهلدااي اليت جتب من جناايت 
 ىتقع من احملرم يف اإلحرام حنو جزاء الصيد وما جيب على الالبس واملتطيب وفدية األذ

وهدي اإلحصار وحنوها، فأما دماء اجلناايت فمحظور عليه األكل منها، وأما دم القران 
واملتعة والتطوع فال خالف أيضا أن األكل منها ليس بواجب؛ ألن الناس يف دم القران 
واملتعة على قولني منهم من ال جييز األكل منه ومنهم من يبيح األكل منه وال يوجبه، وال 

ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: }فكلوا منها{ ليس على الوجوب،  خالف بني السلف
وقد روي عن عطاء واحلسن وإبراهيم وجماهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء مل أيكل" قال 

 (1)جماهد: إمنا هو مبنزلة قوله تعاىل: }وإذا". 
 

"احلال فقد حصل االتفاق على أن الرمي ابلزان مراد، وملا كان كذلك صار -72 .251
مبنزلة قوله: والذين يرمون احملصنات ابلزان؛ إذ حصول اإلمجاع على أن الزان مراد مبنزلة ذكره 
يف اللفظ، فوجب بذلك أن يكون وجوب حد القذف مقصورا على القذف ابلزان دون 

 غريه.

وقد اختلف السلف والفقهاء يف التعريض ابلزان، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد 
والثوري واحلسن بن صاحل والشافعي: "ال حد يف التعريض ابلقذف". وقال وابن شربمة 

مالك: "عليه فيه احلد". وروى األوزاعي عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال: كان عمر 
يضرب احلد يف التعريض". وروى ابن وهب عن مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة: "أن 

 هللا عنه، فقال. أحدمها لآلخر: وهللا ما أيبرجلني استبا يف زمن عمر بن اخلطاب رضي 
بزان وال أمي بزانية فاستشار يف ذلك عمر الناس، فقال قائل مدح أابه وأمه وقال آخرون: 
قد كان ألبيه وأمه مدح غري هذا، نرى أن جيلد احلد، فجلده عمر احلد مثانني"، ومعلوم أن 

 قبل خالفهم، فثبت بذلك حصول عمر مل يشاور يف ذلك إال الصحابة الذين إذا خالفوا
. مث ملا ثبت أن املراد بقوله: }والذين يرمون احملصنات{ هو الرمي اخلالف بني السلف

ابلزان مل جيز لنا إجياب احلد على غريه؛ إذ ال سبيل إىل إثبات احلدود من طريق املقاييس وإمنا 
ة يف حكم عمر الصحاب طريقها االتفاق أو التوقيف وذلك معدوم يف التعريض، ويف مشاورة
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التعريض داللة على أنه مل يكن عندهم فيه توقيف، وأنه قاله اجتهادا ورأاي. وأيضا فإن 
التعريض مبنزلة الكناية احملتملة للمعاين، وغري جائز إجياب احلد ابالحتمال لوجهني: أحدمها: 

يه، أال وك فأن األصل أن القائل بريء الظهر من اجللد فال جنلده ابلشك واحملتمل مشك
ترى أن يزيد بن ركانة ملا طلق امرأته ألبتة استحلفه النيب صلى هللا عليه وسلم ابهلل ما أردت 
إال واحدة فلم يلزمه الثالث ابالحتمال؟ ولذلك قال الفقهاء يف كناايت الطالق إهنا ال 

قال:  هجتعل طالقا إال بداللة. والوجه اآلخر: ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن
"ادرءوا احلدود ابلشبهات"، وأقل أحوال التعريض حني كان حمتمال للقذف وغريه أن يكون 
شبهة يف سقوطه. وأيضا قد فرق هللا تعاىل بني التعريض ابلنكاح يف العدة وبني التصريح 
فقال: }وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا 

[ يعين نكاحا، فجعل التعريض 235كروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا{ ]البقرة: أنكم ستذ 
مبنزلة اإلضمار يف النفس، فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض ابلقذف، واملعىن اجلامع 

 بينهما أن التعريض ملا كان فيه احتمال كان يف حكم الضمري لوجود االحتمال فيه.

مالك ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحممد و واختلف الفقهاء يف حد العبد يف القذف
 (1)وعثمان البيت والثوري والشافعي: "إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون". 

 

"وذهب بعضهم إىل أن املراد ابملشركات من ال كتاب هلن من اجملوس والعرب -73 .252
ال أنه إ دون الكتابيات، وذهب بعضهم إىل أن املراد ابملشركات عام يف مجيع من ذكران،

 .1نسخ بقوله: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ 
مث ذكر املؤلف سبب اخلالف، وأنه فرع عن التفريق بني الكافر واملشرك، مث علق على ما 

 -ي هللا عنهرض-فرق بني طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه-روي أن عمر بن اخلطاب 
 يمان وزوجته النصرانية، فقال: "ورحم هللا عمر بنوزوجته اليهودية، وبني حذيفة بن ال

 ويسوسهم ابلنظر -نسائهم ورجاهلم-اخلطاب؛ فقد كان ينظر إىل مصاحل املسلمني 
واملصلحة، وما أحوجنا إىل مثل هذه السياسة؛ فإن كثريا من الشباب املسلمني يف مصر 

 .2ت"رغبوا عن زواج احملصنات املسلمات إىل زواج الكتابيات األجنبيا
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 قطع يد السارق:

، قال املؤلف: "واليد 3ونص على ذلك قوله تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ 
تطلق على العضو املخصوص إىل املنكب؛ وعلى هذا العضو إىل مفصل الكف، كما يف 

، 4قوله تعاىل ملوسى عليه السالم: }وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء{ 
من الصدر األول وال بني فقهاء  خالف بني السلفما كان إىل مفصل الكف، وال واملراد 

األمصار يف أن قطع يد السارق يكون إىل مفصل الكف، ال إىل املرفق، وال إىل املنكب، 
 وقال اخلوارج: تقطع إىل املنكب، وقال قوم: تقطع األصابع فقط.

أن  -هرضي هللا عن-عن أيب هريرة حجة اجلمهور ما رواه حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يد السارق من

__________ 

 .5سورة املائدة: من اآلية  1
 .128، 127ص 1تفسري آايت األحكام: تنقيح حممد علي السايس ج 2
 .38سورة املائدة: من اآلية  3
 (1).". 12سورة النمل: من اآلية  4
 

ك تلقى مجيع التفسري عن الصحابة ورمبا تكلموا يف بعض ذل "ومن التابعني من-74 .253
نهم من يف التفسري قليل وغالب ما يصح ع واخلالف بني السلفابالستنباط واالستدالل 

اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان أحدمها أن يعرب واحد 
خر مع احتاد يف املسمى غري املعىن اآلمنهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن 

املسمى كتفسريهم الصراط املستقيم بعض ابلقرآن أي اتباعه وبعض ابإلسالم فالقوالن 
متفقان ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غري الوصف 

 اآلخر كما أن لفظ "صراط" يشعر بوصف اثلث

جلماعة وقول من قال: هو طريق العبودية وقول من قال وكذلك قول من قال: هو السنة وا
هو طاعة هللا ورسوله وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل 
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منهم بصفة من صفاهتا الثاين: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل 
مومه وخصوصه ملطابق للمحدود يف عالتمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل احلد ا

مثاله ما نقل يف قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا{ اآلية فمعلوم أن الظامل 
لنفسه يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات واترك 

تصدون أصحاب فاملق احملرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات
 اليمني والسابقون السابقون أولئك املقربون

مث إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي 
 (1)أول الوقت واملقتصد الذي يصلي يف أثنائه والظامل". 

 

 "االختالف بني السلف يف التفسري اختالف تنوع:-75 .254

تلقوا معظم تفسري القرآن عن النيب صلى هللا عليه وسلم ولذا: كان النزاع قلنا: إن الصحابة 
بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا، وهو: إن كان بني التابعني أكثر منه بني الصحابة، 
فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة، ورمبا 

ستنباط واالستدالل، بل رمبا تكلموا يف ذلك مبا مسعوه من أهل الكتاب تكلموا يف ذلك ابال
 الذين أسلموا.

يف التفسري قليل، وأما خالفهم يف األحكام: فهو أكثر من خالفهم  واخلالف بني السلف
يف التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل: اختالف تنوع وتفنن يف العبارة، 

 ك نوعان:ال اختالف تضاد، وذل

"أحدمها": أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى 
 غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى كتفسريهم:

عليه وسلم  لقول النيب صلى هللا -أي اتباعه-"الصراط املستقيم" فقال بعضهم: هو القرآن 
، أبو نعيم من طرق متعددة: "هو حبل هللا املتنييف حديث علي الذي رواه الرتمذي، ورواه 

والذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم"، وقال بعضهم: هو اإلسالم لقوله صلى هللا عليه وسلم 
يف حديث النواس بن مسعان، الذي رواه أمحد، والرتمذي والنسائي مرفوعا: "ضرب هللا مثال، 
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واب السورين أبواب مفتحة وعلى األبصراطا مستقيما، وعلى جنبيت الصراط سوران، ويف 
ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط" قال: فالصراط 
املستقيم: هو اإلسالم، والسوران: حدود هللا، واألبواب: حمارم هللا، والستور املرخاة هي: 

 اط: واعظ هللا يفحدود هللا، والداعي على رأس الصراط: كتاب هللا، والداعي فوق الصر 
قلب كل مؤمن. فهذان القوالن متفقان؛ ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن ولكن كل منهما 

 نبه على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن لفظ "صراط": يشعر بوصف اثلث.

وكذا قول من قال: هو السنة واجلماعة: وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: 
رسوله صلى هللا عليه وسلم، فكلهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها  هو طاعة هللا و 

 (1)كل منهم بصفة من صفاهتا.". 
 

 .1"معروف، والدارقطين رمبا خيرج يف سننه ما هو موضوع-76 .255
وأخرج الطرباين يف األوسط، وابن أيب حامت يف تفسريه من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد 

أبيه عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا الرمحن بن زيد بن أسلم، عن 
صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاىل خريين بني أن يغفر لنصف أميت أو شفاعيت، فاخرتت 
شفاعيت، ورجوت أن تكون أعم ألميت، ولوال الذي سبقين إليه العبد الصاحل لعجلت دعويت، 

 قيل له: اي إسحاق: سل تعطه قال: أما وهللا إن هللا تعاىل ملا فرج عن إسحاق كرب الذبح
 ألتعجلنها قبل نزغات الشيطان: اللهم من مات ال يشرك ابهلل شيئا قد أحسن فاغفر له".

وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ضعيف، ويروي املنكرات، والغرائب فال حيتج مبروايته، وقال 
ملا  مدرجة، وهو قول: "إن هللا ابن كثري: احلديث غريب منكر، وأخشى أن يكون فيه زايدة

فرج ... " وإن كان حمفوظا، فاألشبه أنه إمساعيل، وحرفوه إبسحاق، إىل غري ذلك من 
األخبار، وفيها من املوقوف، والضعيف، واملوضوع كثري، ومىت صح حديث مرفوع يف أن 

 .2شيء االذبيح إسحاق قبلناه، ووضعناه على العني والرأس، ولكنها كما رأيت مل يصح منه
واحلق: أن املروايت يف أن الذبيح إسحاق هي من إسرائيليات أهل الكتاب، وقد نقلها من 
أسلم منهم، ككعب األحبار، ومحلها عنهم بعض الصحابة والتابعني حتسينا للظن هبم، 
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، وما من  3فذهبوا إليه، وجاء بعدهم العلماء فاغرتوا هبا، وذهبوا إىل أن الذبيح: إسحاق
يف هذا، إال  اخلالف بني السلفب التفسري، والسري، والتواريخ إال ويذكر فيه كتاب من كت

 أن منهم من يعقب ببيان وجه احلق يف هذا، ومنهم من ال يعقب اقتناعا هبا، أو تسليما هلا.

وحقيقة هذه املروايت: أهنا من وضع أهل الكتاب؛ لعداوهتم املتأصلة من قدمي الزمان للنيب 
ومه العرب، فقد أرادوا أن ال يكون إلمساعيل اجلد األعلى للنيب والعرب األمي العريب، وق

 فضل أنه الذبيح حىت ال ينجر ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وإىل اجلنس العريب.

__________ 

 انظر أعالم احملدثني للمؤلف. 1

 ط منري. 136، 135ص  23تفسري اآللوسي ج  2

 (1).". 154ص  7تفسري ابن كثري والبغوي ج  3
 

"وأما الباب األول: فقد جعلته للكالم عن املرحلة األوىل من مراحل التفسري، -77 .256
أو بعبارة أخرى، عن التفسري ىف عهد النىب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وقد رتبت هذا 

 الباب على أربعة فصول:

، وأهم مصادر رميالفصل األول: ىف فهم النىب صلى هللا عليه وسلم والصحابة للقرآن الك
 التفسري ىف هذه املرحلة.

 الفصل الثاىن: ىف الكالم عن املفسرين من الصحابة.

 الفصل الثالث: ىف قيمة التفسري املأثور عن الصحابة.

 الفصل الرابع: ىف مميزات التفسري ىف هذه املرحلة.

، أو بعبارة أخرى وأما الباب الثاىن: فقد جعلته للكالم عن املرحلة الثانية من مراحل التفسري
 عن التفسري ىف عهد التابعني، وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول:

الفصل األول: ىف ابتداء هذه املرحلة، ومصادر التفسري ىف عصر التابعني، ومدارس التفسري 
 الىت قامت فيه.

 الفصل الثاىن: ىف قيمة التفسري املأثور عن التابعني.
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 تفسري ىف هذه املرحلة.الفصل الثالث: ىف مميزات ال

 ىف التفسري. اخلالف بني السلفالفصل الرابع: ىف 

وأما الباب الثالث: فقد جعلته للكالم عن املرحلة الثالثة من مراحل التفسري، أو بعبارة 
أخرى، عن التفسري ىف عصور التدوين، وهى تبدأ من العصر العباسى، ومتتد إىل عصران 

 لى مثانية فصول:احلاضر، وقد رتبت هذا الباب ع

الفصل األول: ىف التفسري ابملأثور وما يتعلق به من مباحث، كتطرق الوضع إليه، ودخول 
 اإلسرائيليات عليه.

، الفصل الثاىن: ىف التفسري ابلرأى وما يتعلق به من مباحث، كالعلوم الىت حيتاج إليها املفسر
 مبأمن من اخلطأ.واملنهج الذى جيب عليه أن ينهجه ىف تفسريه حىت يكون 

 الفصل الثالث: ىف أهم كتب التفسري ابلرأى اجلائز.

لة الفصل الرابع: ىف التفسري ابلرأى املذموم، أو بعبارة أخرى، تفسري الفرق املبتدعة وهم: املعتز 
احملدثون،  الباطنية -الباطنية القدامى، وهم اإلمامية اإلمساعيلية  -اإلمامية اإلثنا عشرية  -

 اخلوارج. -الزيدية  -ية والبهائية وهم: الباب

 الفصل اخلامس: ىف تفسري الصوفية.

 الفصل السادس: ىف تفسري الفالسفة.

 الفصل السابع: ىف تفسري الفقهاء.

 (1)الفصل الثامن: ىف التفسري العلمى.". 
 

 ىف التفسري اخلالف بني السلف"-78 .257

تهم العربية، رون القرآن مبقتضى لغكانوا يفس  -رضوان هللا عليهم أمجعني  -قلنا إن الصحابة 
وما يعلمونه من األسباب الىت نزل عليها القرآن، ومبا أحاط بنزوله من ظروف ومالبسات، 

 وكانوا يرجعون ىف فهم ما أشكل عليهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

هلم،  نوقلنا إن املفسرين من التابعني كانوا جيلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروو 
فأخذوا عنهم كثريا من التفسري، وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية مل 
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 تصل إىل درجة الضعف الىت وصلت إليها فيما بعد.

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم األدبية، والعلوم العقلية، والعلوم 
كالمية، مل يكن قد ظهر شئ منها ىف عصر الصحابة الكونية، ومذاهب اخلالف الفقهية وال

والتابعني، وإن كان قد وجدت النواة الىت منت فيما بعد وتفرعت عنها كل هذه الفروع 
املختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعني، فكان طبيعيا أن تضيق دائرة 

لعظيم الذى تسع هذا االتساع ااخلالف ىف التفسري ىف هاتني املرحلتني من مراحله، وال ت
 وصلت إليه فيما بعد.

كان اخلالف بني الصحابة ىف التفسري قليال جدا، وكذا بني التابعني وإن كان أكثر منه بني 
 الصحابة، وكان اختالفهم ىف األحكام أكثر من اختالفهم ىف التفسري.

ىف كتب  ما هو مبثوثوإذا حنن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف ىف التفسري، ومجعنا 
التفسري ابملأثور خلرجنا ابدى الرأى بكثري من األقوال املختلفة ىف املسألة الواحدة، فقول 
لصحاىب خيالف قول صحاىب آخر، وقول لتابعى خيالف قول اتبعى آخر، بل كثريا ما جند 

اخلالف  نقولني خمتلفني ىف املسألة الواحدة، وكالمها منسوب لقائل واحد، فهل معىن هذا أ
ىف التفسري قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعني، وهل معىن هذا أن الصحاىب أو 
التابعى يناقض نفسه ىف املسألة الواحدة؟.. ال، فدائرة اخلالف مل تتسع، ومل يناقض الصحاىب 
أو التابعى نفسه. وذلك ألن غالب ما صح عنهم من اخلالف ىف التفسري يرجع إىل اختالف 

بارة مثال، أو اختالف تنوع، ال إىل اختالف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه ع
 على أنه أقوال متباينة ال يرجع بعضها إىل بعض.

ونستطيع بعد البحث والنظر ىف هذه األقوال الىت اختلفت ومل تتباين، أن نرجع هذا اخلالف 
بدو متعارضة اين بني هذه األقوال الىت تإىل عدة أمور، نذكرها ليتبني لنا أنه ال تناىف وال تب

 (1)عن السلف، وهى ما أيتى:". 
 

"الثاين: التيمم بدل عن الوضوء يف احلدث األصغر ابتفاق، وأما كونه بدال -79 .258
باس ، فاملروي عن علي وابن عخالف بني السلفعن الغسل يف احلدث األكرب فهو حمل 
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مم لرفع قهاء أنه بدل عنه أيضا، فيجوز التيواحلسن وأيب موسى والشعيب، وهو قول أكثر الف
 احلدث األكرب.

واملروي عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدال عن الغسل، فال جيوز التيمم له لرفع احلدث 
 األكرب.

الثالث: يؤخذ من اآلية أن الطهارة ال جتب إال عند احلدث، ألهنا تضمنت أن التيمم بدل 
على مريد الصالة مىت جاء من الغائط، أو المس عن الوضوء والغسل، وقد أوجبه هللا 

النساء، ومل جيد املاء، وهو يدل على أن الطهارة ابملاء واجبة على مريد الصالة مىت جاء من 
الغائط أو المس النساء أيضا، ألن البدل ال خيالف األصل إال بدليل، ومل يوجد فال جتب 

 الطهارة إال عند احلدث.

 أن الريح واملذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. ودلت اآلاثر الصحيحة على

قال هللا تعاىل: واذكروا نعمة هللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم مسعنا وأطعنا واتقوا 
( ملا ذكر هللا فيما سبق التكاليف اليت كلف هبا املؤمنني 7هللا إن هللا عليم بذات الصدور )

 ل والثبات، عليه، وهو منحصر حبسب ما ذكره يف أمرين:أردفه مبا يوجب عليهم القبو 

 األول: نعمة هللا عليهم.

والثاين: امليثاق الذي أخذ عليهم ابلسمع والطاعة لكل ما يلقى عليهم، والتزموا قبوله والعمل 
 به.

أما األول: فألن اإلنعام يوجب على املنعم عليه تعظيم املنعم، وإجالله، والتودد إليه بفعل 
 رضيه، واجتناب ما يغضبه، خصوصا إذا كان اإلنعام وافرا، واإلحسان مجا.ما ي

وإمنا وحد النعم ليشري إىل أن التأمل يف جنس النعم كالنظر إىل احلياة والصحة والعقل واهلداية 
وحسن التدبري والصون عن اآلفات والعاهات، فجنس هذه النعم ال يقدر عليه غري هللا 

 تغال بشكرها أمت وأكمل.تعاىل، فيكون وجوب االش

وإمنا قال: واذكروا نعمة هللا وهو يشعر بنسياهنا، مع أن مثلها ال ينسى، خصوصا إذا لوحظ 
أهنا متواترة يف مجيع األزمان، لإلشارة إىل أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كاألمر املعتاد 
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 (1)الذي لكثرة وجوده قد يغفل املرء عنه.". 
 

رق من مال سيده، وال األب من مال ابنه، وما أشبه ذلك لوجود "العبد إذا س-80 .259
 الشبهة، وال قطع معها.

وتثبت السرقة ابإلقرار مرة، وبشهادة رجلني على السرقة للقطع، فإن شهد رجل وامرأاتن 
على السرقة ال تقبل للقطع، ولكنها تقبل لضمان املسروق، وهذا مذهب احلنفية واملالكية 

 الشافعية.

 السارق يشمل األحرار والعبيد، والذكور واإلانث، واملسلمني والذميني. وإطالق

ويف قوله: فاقطعوا أيديهما مقابلة اجلمع ابجلمع، وهي تقتضي القسمة آحادا، فيدل الرتكيب 
على أن كل سارق تقطع منه يد واحدة، واليد اليت تقطع هي اليمىن لإلمجاع على ذلك، 

 ي هللا عنه )فاقطعوا أمياهنما( .ولقراءة عبد هللا بن مسعود رض

واليد تطلق على العضو املخصوص إىل املنكب، وعلى هذا العضو إىل مفصل الكف، كما 
يف قوله تعاىل ملوسى عليه الصالة والسالم: وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء 

، ر األولمن الصد خالف بني السلف[ واملراد ما كان إىل مفصل الكف، وال 12]النمل: 
وال بني فقهاء األمصار يف أن قطع يد السارق يكون إىل مفصل الكف ال إىل املرفق وال إىل 

 املنكب، وقال اخلوارج، تقطع إىل املنكب، وقال قوم: تقطع األصابع فقط.

 حجة اجلمهور ما

رواه حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة رضي هللا عنهم أن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ

 ، وما

روي عن علي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما أهنما كاان يقطعان يد 
 السارق من مفصل الرسغ

 ، فكان هو املعول عليه.

 وإذا عاد السارق إىل السرقة اثنيا قطعت رجله اليسرى ابتفاق احلنفية واملالكية والشافعية ملا
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 باس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قطع الرجل بعد اليد.رواه ابن ع

 وملا

روي عن علي وعمر أن كال منهما كان يقطع يد السارق اليمىن، وملا عاد السارق إىل السرقة 
 قطع كل منهما رجله اليسرى

 ، وكان ذلك مبحضر من الصحابة، ومل ينكر على كل منهما أحد، فكان إمجاعا.

 وملا

اد إذا سرق السارق فاقطعوا يده، مث إن ع» من أنه عليه الصالة والسالم قال: رواه الدارقطين
 « .1« »فاقطعوا رجله

__________ 

( انظر نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي، كتاب السرقة، ابب ما يقطع فيه 1)
 (1)( .". 562/ 3وما ال يقطع )

 

ني وأمثاهلم من أتباع اتبعي التابع"وكالشافعي وأمحد، وإسحاق، وأيب عبيد، -81 .260
(1. ) 

قال الشيخ: وقد يقع يف عباراهتم تباين، يف األلفاظ حيسبها من ال علم عنده اختالفا، وليس  
( فإن منهم من يعرب عن الشيء بالزمه، أو نظريه ومنهم من ينص على الشيء 2كذلك )

 ( .3بعينه )

__________ 

عليهم، واملسلمون: حمتاجون ألخذ معاين القرآن  ( فهم أئمة هدى وداخلون يف املثىن1)
 عنهم، وعن غريهم من أئمة املسلمني وهبم حفظت الشريعة املطهرة.

 ( أي: وليس التباين يف األلفاظ، من تفاسري السلف، اختالفا.2)

( قال: الكل مبعىن واحد يف كثري من األماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، وقال أيضا: بعد 3)
ني بني هلم ألفاظه ومعانيه، وهلذا كان النزاع ب -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب أن ذكر أن ا

الصحابة، يف تفسر القرآن قليل جدا، وهو وإن كان بني التابعني أكثر منه بني الصحابة 
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فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم، ومن التابعني من تلقى مجيع التفاسري عن الصحابة، ورمبا 
 الستنباط واالستدالل.تكلموا يف بعض ذلك اب

قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف  واخلالف بني السلف... 
تنوع، ال اختالف تضاد، وذلك صنفان أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد، بعبارة غري 
عبارة صاحبه، تدل على معىن يف املسمى، غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى كتفسريهم 

الصراط املستقيم{ بعض ابلقرآن أي: اتباعه وبعض ابإلسالم فالقوالن متفقان، ألن دين }
اإلسالم هو اتباع القرآن ولكن: كل منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن 
لفظ: صراط يشعر بوصف اثلث، وكذلك قول من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال 

هو طاعة هللا ورسوله، وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل هو طريق العبودية وقول من قال 
 ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاهتا.

... الثاين: أن يذكر كل منهم، من االسم العام، بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه 
قل ن املستمع على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه مثاله ما

يف قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا{ اآلية، فمعلوم: أن الظامل لنفسه، يتناول 
املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات، واملقتصد يتناول فاعل الواجبات، واترك احملرمات، 

 والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات.

لسابقون السابقون، أولئك املقربون، مث كل منهم يذكر ... فاملقتصدون أصحاب اليمني، وا
هذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي يف أول الوقت واملقتصد: 
الذي يصلي يف أثنائه، والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل االصفرار، ويقول: السابق: 

لزكاة، ي الزكاة املفروضة فقط، والظامل: مانع ااحملسن ابلصدقة مع الزكاة، واملقتصد: الذي يؤد
قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرانمها يف تنوع التفسري اترة، لتنوع األمساء والصفات واترة 

 لذكر بعض أنواع املسمى، وهو الغالب، يف تفسري سلف األمة، الذي يظن أنه خمتلف.

{ مال لألمرين، كلفظ: }عسعس... ومن التنازع املوجود عنهم، ما يكون اللفظ فيه حمت
الذي يراد به إقبال الليل، وإدابره وإما لكونه متواطئا يف األصل لكن املراد به أحد النوعني 
أو أحد الشخصني كالضمائر يف قوله: }مث دان فتدىل{ اآلية، وكلفظ: }والفجر * وليال 

، اليت قاهلا ملعاينعشر * والشفع والوتر{ وأشباه ذلك فمثل ذلك قد جيوز أن يراد به كل ا
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السلف وقد ال جيوز ذلك، فاألول: إما لكون اآلية نزلت مرتني، فأريد هبا هذا اترة، وهذا 
اترة، وإما لكون اللفظ املشرتك، جيوز أن يراد به معناه، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون 

 الثاين. نفعاما إذا مل يكن ملخصصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القوالن، كان من الص

... ومن األقوال املوجودة عنهم، وجيعلها بعض الناس اختالفا أن يعربوا عن املعاين أبلفاظ 
متقاربة، كما إذا فسر بعضهم }تبسل{ بتحبس وبعضهم: ترهتن ألن كال منهما قريب من 

 (1)اآلخر.". 
 

 »."السعة يف ذلك -82 .261

 دليل احلنفية:

ا )املصحف( يدل على أهنا قرآن ولكن ال يدل على أهن وأما احلنفية: فقد رأوا أن كتابتها يف
آية من سورة، واألحاديث الواردة اليت تدل على عدم قراءهتا جهرا يف الصالة مع الفاحتة 

ورة النمل يف غري س -تدل على أهنا ليست من الفاحتة، فحكموا أبهنا آية من القرآن اتمة 
 أنزلت للفصل بني السور. -

ل كنا ال نعرف انقضاء السور حىت تنز « ما روي عن الصحابة أهنم قالوا:ومما يؤيد مذهبهم: 
)بسم هللا الرمحن الرحيم( ، وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

« الرمحن الرحيم بسم هللا»صلى هللا عليه وسلم  كان ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه 
. 

وقد اختلف يف أهنا آية من فاحتة الكتاب أم ال، فعدها قراء »قال اإلمام أبو بكر الرازي: 
الكوفة آية منها، ومل يعدها قراء البصريني، وقال الشافعي: هي آية منها وإن تركها أعاد 
الصالة، وحكى شيخنا )أبو احلسن الكرخي( عدم اجلهر هبا، وألهنا إذا مل تكن من فاحتة 

شافعي أهنا آية من كل سورة، وما سبقه إىل هذا الكتاب فكذلك حكمها يف غريها، وزعم ال
 (2)إمنا هو يف".  اخلالف بني السلفالقول أحد، ألن 
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 "فصل يف اختالف السلف يف التفسري وأنه اختالف تنوع-83 .262

ري، يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفس اخلالف بني السلف
 جع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان:وغالب ما يصح عنهم من اخلالف ير 

 

 الشرح

 

هنا أثبت املؤلف أن السلف قد يكون بينهم خالف يف تفسري القرآن، لكن خالفهم يف 
تفسري القرآن أقل من خالفهم يف األحكام، ألن تفسري القرآن هو تبيني ألفاظه، معناها 

ياس، ام مبينة على االجتهاد والنظر والقواملراد هبان وهذا شيء يقل فيه اخلالف، لكن األحك
فصار االختالف فيها أكثر من االختالف يف التفسري، وذلك الختالف الناس يف العلم 

 والفهم.

شيء  وقد سبق لنا القول أبن هناك فرقا بني التفسري ابملعىن والتفسري ابللفظ، فتفسري اللفظ
لكلمة، اللفظ يفسر مبعناه حبسب اوتفسري املعين الذي يراد ابآلية شيء آخر، يعىن أن 

 (1)ويفسر ابملراد به حبسب السياق والقرائن.". 
 

"تلخيص قواعد التفسري اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ))مقدمة يف -84 .263
 أصول التفسري((

 والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، إما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما

 ف ال يعلم أنه هبرج وال منقود.مزيف مردود، وإما موقو 

 جيب أن يعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم بني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم

 ( ، يتناول هذا وهذا.44ألفاظه، فقوله تعاىل: )لتبني للناس ما نزل إليهم( )النحل: 

لتابعني أكثر ا وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جدا، وهو وإن كان يف
 منه يف الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل من بعدهم.

 وكلما كان العصر أشرف كان االجتماع واالئتالف والعلم والبيان فيه أكثر.
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 يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف اخلالف بني السلف

ضاد. وع ال اختالف تالتفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تن
 وذلك صنفان:

 أحدمها: أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن

يف املسمي غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة 
 واملتباينة.

فة من صفاته، ويدل أيضا على الصإن كل اسم من أمسائه يدل على ذاته وعلى ما يف االسم 
 (1)اليت يف االسم اآلخر بطريق اللزوم. وىف هذه قاعدة أمساء هللا وصفاته.". 

 

 "االختالف فيه:-85 .264

والتفسري ابملأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه األمة، وكان االختالف بينهم قليال 
ملعىن، أو الفا يف التعبري مع احتاد اجدا ابلنسبة إىل من بعدهم، وأكثره ال يعدو أن يكون خ

اخلالف بني و يكون من تفسري العام ببعض أفراده على طريق التمثيل، قال ابن تيمية: "
يف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال  السلف

 اختالف تضاد، وذلك نوعان:

ى غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسم أحدمها: أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة
غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى، كتفسريهم: }الصراط املستقيم{ قال بعضهم: القرآن 
أي اتباعه، وقال بعضهم: اإلسالم، فالقوالن متفقان؛ ألن دين اإلسالم هو اتباع القرآن، 

 ولكن كل منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر.

يذكر كل منهما من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه املستمع الثاين: أن 
على النوع، ومثاله: ما نقل يف قوله تعاىل: }مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان 

، قيل: السابق: الذي يصلي 2فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات{ 
 يف أول الوقت،

__________ 
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 .176ص 2"اإلتقان" ج  1
 (1).". 32فاطر:  2
 

 "فصل ]يف اختالف السلف يف التفسري اختالف تنوع[-86 .265

ري، يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفس اخلالف بني السلف
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وذلك 

 صنفان:

ن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على معىن يف أحدمها: أ
ة  املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة واملتباين

كما قيل يف اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أمساء هللا احلسىن، وأمساء رسوله صلى 
ه وسلم وأمساء القرآن، فإن أمساء هللا كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه ابسم هللا علي

من أمسائه احلسىن مضادا لدعائه ابسم آخر، بل األمر كما قال تعاىل: }قل ادعوا هللا أو 
 [ .110ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن{ ]اإلسراء: 

سماة، وعلى الصفة اليت تضمنها االسم، كالعليم وكل اسم من أمسائه يدل على الذات امل
يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرمحة. 
ومن أنكر داللة أمسائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غالة الباطنية 

إن حبي، بل ينفون عنه النقيضني؛ فالقرامطة الذين يقولون: ال يقال: هو حي، وال ليس 
أولئك القرامطة الباطنية ال ينكرون امسا هو علم حمض كاملضمرات، وإمنا ينكرون ما يف أمسائه 

 (2)احلسىن من صفات اإلثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو". 
 

 "الدرس الرابع-87 .266

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ]املنت[
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 فصل

 لسلف يف التفسري وأنه اختالف تنوع[]يف اختالف ا

ري، يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفس اخلالف بني السلف
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وذلك 

 صنفان:

 يف على معىن أحدمها: أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل
ة.  املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرتادفة واملتباين

كما قيل يف اسم السيف: الصارم واملهند، وذلك مثل أمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله صلى 
عاؤه ابسم حد، فليس دهللا عليه وسلم وأمساء القرآن، فإن أمساء هللا كلها تدل على مسمى وا

من أمسائه احلسىن مضادا لدعائه ابسم آخر؛ بل األمر كما قال تعاىل: }قل ادعوا هللا أو 
 ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن{ .

 وكل اسم من أمسائه يدل على الذات املسماة وعلى الصفة اليت تضمنها االسم.

 كالعليم يدل على الذات والعلم.

 ر يدل على الذات والقدرة.والقدي

 (1)والرحيم يدل على الذات والرمحة.". 
 

"أقوى مرجع له النقل، اللغة مرجع نعم، والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعني -88 .267
الذين هم أول الناس ملعرفة اللغة ألجل عدم فشو اللحن بينهم، وقبل فشو اللحن هذا هو 

 املعتمد.

 ؟هنا يف هذه التفاسري ما الراجح
مثل ما مر معنا من خالفهم يف القرية هل هي أنطاكية أو غريها؟ هل املرسلون ممن أرسلهم 

و يف التفسري، هذا اخلالف ه خالف بني السلفاملسيح أو أرسلهم هللا جل وعال؟ هذا 
 الذي نتكلم عليه، ألنه يرجع إىل داللة اللفظ داللة األلفاظ القرآن.

ط األحكام من اآلايت أو استنباط العقائد من آايت أما آايت األحكام الشك أن استنبا
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العقائد هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعين بدون ضميمة أدلة أخرى من السنة، أو أن تكون 
حمتاجة يف بياهنا ألدلة من السنة وهذا البد فيه من رعاية قواعد األسانيد يف العقيدة 

 واألحكام. نعم.

 ملالحم؟/ هو يسأل عن التفسري واملغازي وا3س

 ج/ التفسري معروف.

 املغازي ما حصل من غزوات للنيب عليه الصالة والسالم وللصحابة من الفتوح أو غريها.

واملالحم ما يكون يف آخر الزمان أو ما يكون يف األزمة املتوالية من حصول املقاتل العظيمة، 
  النقل.ح يفهذه جاءت هبا أحاديث كثرية لكن أكثرها ليس هلا أصول؛ يعين فيها تسم

 نكتفي هبذا القدر، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

( (( (( 

 

 (1)أعد هذه املادة: سامل اجلزائري". 
 

"مث قال: ومن بعض حججهم أيضا ىف ذلك: أن هللا سبحانه وتعاىل أمر بتفريق -89 .268
 الطالق بقوله تعاىل:

 [ .229}الطالق مراتن{ ]البقرة: 

كلمة واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك رمحه هللا وإذا مجع اإلنسان ذلك ىف  
رمى السبع اجلمرات ىف مرة واحدة مجرة واحدة، وبىن عليها أن الطالق عندهم مثله، قال: 
وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا ابألندلس: أصبغ بن احلباب، وحممد بن بقى، وحممد 

 هم من نظرائهم، هذا لفظه.بن عبد السالم اخلشىن، وابن زنباع مع غري 

الوجه التاسع عشر: أن أاب الوليد هشام بن عبد هللا بن هشام األزدى القرطىب صاحب  
 اخلالف بني السلفكتاب "مفيد احلكام فيما يعرض هلم من النوازل واألحكام" ذكر 

واخللف ىف هذه املسألة حىت ذكر اخلالف فيها ىف مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفىت 
ا من املالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثري الفوائد جدا، وحنن هب
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نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، مث نتبعه كالمه، ليعلم أن النقل بذلك 
معلوم متداول بني أهل العلم، وأن من قصر ىف العلم ابعه وطال ىف اجلهل والظلم ذراعه، 

التكفري والعقوبة جهال منه وظلما وحيق له وهو الدعى ىف العلم وليس منه يبادر إىل اجلهل و 
 أقرب رمحا.

قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطالق ينقسم على ضربني: طالق السنة، وطالق البدعة. 
فطالق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطالق البدعة: نقيضه، وهو 

 نفاس، أو ثالاث ىف كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطالق.أن يطلقها ىف حيض أو 

 مث اختلف أهل العلم بعد إمجاعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطالق.

فقال على بن أىب طالب، وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس. وقال: قوله 
ن خمربا عما  "ثالث" إذا كا"ثالاث" ال معىن له: ألنه مل يطلق ثالث مرات، وإمنا جيوز قوله ىف

مضى فيقول طلقت ثالاث، خبرب عن ثالثة أفعال كانت منه ىف ثالثة أوقات كرجل قال: 
قرأت أمس سورة كذا ثالث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأهتا ثالث 

ن، ولو امرات، لكان كاذاب. وكذلك لو حلف ابهلل تعاىل ثالاث يردد احللف، كانت ثالثة أمي
 (1)قال: أحلف ابهلل ثالاث، مل يكن حلف إال ميينا واحدة. فالطالق مثله. ومثله". 

 

 "زيد بن اثبت فثقلت عليه حىت كادت ترضها.-90 .269

اخلامسة: أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء هللا أن يوحيه، وهذا 
 [ .13، 7وقع له مرتني كما ذكر هللا ذلك يف ]النجم: 

 السادسة: ما أوحاه هللا وهو فوق السماوات ليلة املعراج من فرض الصالة وغريها.

السابعة: كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك، كما كلم هللا موسى بن عمران، وهذه املرتبة 
 .هي اثبتة ملوسى قطعا بنص القرآن، وثبوهتا لنبينا صلى هللا عليه وسلم هو يف حديث اإلسراء

وقد زاد بعضهم مرتبة اثمنة، وهي تكليم هللا له كفاحا من غري حجاب، وهذا على مذهب 
 بني السلف خالفمن يقول: إنه صلى هللا عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعاىل، وهي مسألة 

واخللف، وإن كان مجهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي 
                                         

 1/328إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (1)



286 

 

 (1)إمجاعا للصحابة.". 
 

"وأما متكلمة أهل اإلثبات من الكالبية والكرامية واألشعرية مع الفقهاء -91 .270
والصوفية و أهل احلديث: فهؤالء يف اجلملة ال يطعنون يف السلف؛ بل قد يوافقوهنم يف أكثر 
مجل مقاالهتم لكن كل من كان ابحلديث من هؤالء أعلم كان مبذهب السلف أعلم وله 

لسلف عند كل طائفة بقدر استناهنا وقلة ابتداعها. أما أن يكون أتبع. وإمنا يوجد تعظيم ا
انتحال السلف من شعائر أهل البدع: فهذا ابطل قطعا. فإن ذلك غري ممكن إال حيث 
يكثر اجلهل ويقل العلم. يوضح ذلك: أن كثريا من أصحاب أيب حممد من أتباع أيب احلسن 

اإلميان. ومسألة أتويل اآلايت يف مثل مسألة  -األشعري يصرحون مبخالفة السلف 
يقولون: " مذهب السلف: أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص. وأما  -واألحاديث 

املتكلمون من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت " وكذلك يقولون: " مذهب السلف: أن 
 هذه اآلايت واألحاديث الواردة يف الصفات ال تتأول. واملتكلمون يريدون أتويلها إما وجواب

 وبني أصحاهبم املتكلمني. هذا منطوق ألسنتهم اخلالف بني السلفوإما جوازا " ويذكرون 
ومسطور كتبهم. أفال عاقل يعترب؟ ومغرور يزدجر؟ : إن السلف ثبت عنهم ذلك حىت 
بتصريح املخالف مث حيدث مقالة خترج عنهم. أليس هذا صرحيا: إن السلف كانوا ضالني 

 املتأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين املتني.". عن التوحيد والتنزيه وعلمه
(2) 
 

"وغري ذلك من الكتب الكثرية ومل ينسب أحد منهم إىل خالف ذلك إال -92 .271
بعض أهل الغرض نسب البخاري إىل أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه ابإلسناد املرضي أنه 

حه تبني ترامجه يف آخر صحيقال: من قال عين أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فقد كذب. و 
ذلك. وهنا ثالثة أشياء: " أحدها " حروف القرآن اليت هي لفظه قبل أن ينزل هبا جربيل 
وبعد ما نزل هبا فمن قال: إن هذه خملوقة فقد خالف إمجاع السلف فإنه مل يكن يف زماهنم 
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لفاظ أللفاظ؛ أمن يقول هذا إال الذين قالوا. إن القرآن خملوق فإن أولئك قالوا ابخللق ل
القرآن وأما ما سوى ذلك فهم ال يقرون بثبوته ال خملوقا وال غري خملوق وقد اعرتف غري 
واحد من فحول أهل الكالم هبذا: منهم عبد الكرمي الشهرستاين مع خربته ابمللل والنحل 
فإنه ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إىل أن حروف القرآن غري خملوقة وقال: ظهور القول 

ث القرآن حمدث وقرر مذهب السلف يف كتابه املسمى ب " هناية الكالم ". " الثاين حبدو 
ن أفعال أ خالف بني السلف" أفعال العباد وهي حركاهتم اليت تظهر عليها التالوة. فال 

 (1)العباد خملوفة؛ وهلذا قيل: إنه بدع". 
 

ل كما ال"السنة وإن كانوا قد يتكلمون يف بعض ذلك ابالستنباط واالستد-93 .272
 يتكلمون يف بعض السنن ابالستنباط واالستدالل.

 فصل:

 يف التفسري قليل وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري اخلالف بني السلف
وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان: 

 ارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف" أحدمها " أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعب
ادفة واملتباينة مبنزلة األمساء املتكافئة اليت بني املرت  -املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى 

كما قيل يف اسم السيف الصارم واملهند وذلك مثل أمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله صلى   -
م  كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه ابسهللا عليه وسلم وأمساء القرآن فإن أمساء هللا

من أمسائه احلسىن مضادا لدعائه ابسم آخر؛ بل األمر كما قال تعاىل: }قل ادعوا هللا أو 
ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن{ . وكل اسم من أمسائه يدل على الذات 

 (2)املسماة وعلى الصفة اليت". 
 

هل هي آية من الفاحتة ام ال ومل يعدها احد آية  السلفاخلالف بني "الن -94 .273
من سائر السور وما حكاه البيهقى يف هذا الباب )عن عثمان انه مل يكتب بني االنفال 
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 (1)وبراءة سطر بسم هللا الرمحن الرحيم( يدل على اهنا للفصل بني السور *". 
 

ا  ض ، فقال: قل كم"قال وثنا حممد بن كثري ، قال: سألت األوزاعي عن العر -95 .274
يريد أن يقول حدثنا ، قال أبو عبيد: " وكان إمساعيل بن جعفر رمبا قال يف  -كان هذا 

بعض حديثه: هذا عرض ، مث يقول: حدثين ، قال أبو عبيد: كنا نسمع ابن املبارك كثريا 
يقول: أخربين فكنت أرى أنه مسعه وحده ، حىت أخربوين أنه كان يقول: إذا حدثنا؛ فقد 

دث كل واحد منا على حياله ، فلهذا استجاز أن يقول " قال اخلطيب: قصد أبو عبيد ح
يف آخر هذا الكالم البيان أن قول الراوي حدثنا فيما مسعه عرضا جائز ، وكذلك قوله: 

موضعه  حنن نذكره بعد يف خالف بني السلفأخربين فيما مسعه مع اجلماعة ، ويف ذلك 
 (2)"". مبشيئة هللا تعاىل ومعونته 

 

 
 
 
 
 

" مث قال : ومن بعض حججهم أيضا يف ذلك : أن هللا سبحانه وتعاىل أمر بتفريق  .275
الطالق بقوله تعاىل : الطالق مراتن وإذا مجع اإلنسان ذلك يف كلمة كان واحدة وكان ما 
زاد عليها لغوا كما جعل مالك رمحه هللا رمي السبع اجلمرات يف مرة واحدة مجرة واحدة وبىن 

ا أن الطالق عندهم مثله قال : وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا ابألندلس : أصبغ عليه
بن احلباب وحممد بن بقى وحممد بن عبدالسالم اخلشين وابن زنباع مع غريهم من نظرائهم 

 هذا لفظه 
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الوجه التاسع عشر : أن أاب الوليد هشام بن عبدهللا بن هشام األزدي القرطيب  .276
 سلفاخلالف بني الحلكام فيما يعرض هلم من النوازل واألحكام ذكر صاحب كتاب مفيد ا

واخللف يف هذه املسألة حىت ذكر اخلالف فيها يف مذهب مالك نفسه وذكر من كان يفيت 
هبا من املالكية والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثري الفوائد جدا وحنن نذكر 
نصه فيه بلفظه فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث مث نتبعه كالمه ليعلم أن النقل بذلك معلوم 

م وأن من قصر يف العلم ابعه وطال يف اجلهل والظلم ذراعه يبادر إىل متداول بني أهل العل
 اجلهل والتكفري والعقوبة جهال منه وظلما وحيق له وهو الدعي يف العلم وليس منه أقرب رمحا 

قال ابن هشام : قال ابن مغيث : الطالق ينقسم على ضربني : طالق السنة وطالق  .277
 الوجه الذي ندب الشرع إليه وطالق البدعة : نقيضه البدعة فطالق السنة : هو الواقع على

 وهو أن يطلقها يف حيض أو نفاس أو ثالاث يف كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطالق 

 مث اختلف أهل العلم بعد إمجاعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطالق  .278

 :فقال علي بن أيب طالب وابن مسعود : يلزمه طلقة واحدة وقاله ابن عباس وقال  .279
قوله ثالاث ال معىن له : ألنه مل يطلق ثالث مرات وإمنا جيوز قوله يف ثالث إذا كان خمربا عما 
مضى فيقول : طلقت ثالاث خيرب عن ثالثة أفعال كانت منه يف ثالثة أوقات كرجل قال : 
قرأت أمس سورة كذا ثالث مرات فذلك يصح ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأهتا ثالث 

اذاب وكذلك لو حلف ابهلل تعاىل ثالاث يردد احللف كانت ثالثة أميان ولو قال مرات لكان ك
 (1): أحلف ابهلل ثالاث مل يكن حلف إال ميينا واحدة فالطالق مثله ومثله ." 

" وذلك أن هللا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته وقال أفال يتدبرون القرآن  .280
  ميكن وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال

وأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتااب يف فن من العلم كالطب واحلساب وال  .281
يستشرحونه فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم 
وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليل جدا وهو وإن كان بني التابعني أكثر 

 بة فهو قليل ابلنسبة إىل ما بعدهم منه بني الصحا
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i. 6291 -  ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة ورمبا تكلموا
 يف بعض ذلك ابإلستنباط واإلستدالل 

يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع  واخلالف بني السلف .282
 إىل إختالف تنوع ال إختالف تضاد وذلك صنفان 

أحدمها أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف  .283
املسمى غري املعىن اآلخر مع إحتاد املسمى كتفسريهم الصراط املستقيم بعض ابلقرآن أي 
إتباعه وبعض ابإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو إتباع القرآن ولكن كل منهما 

 صف اآلخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف اثلث نبه على وصف غري الو 

وكذلك قول من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من  .284
قال هو طاعة هللا ورسوله وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها  

 كل منهم بصفة من صفاهتا 

i. 6292 - عام بعض أنواعه على سبيل الثاين أن يذكر كل منهم من اإلسم ال
التمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف 
عمومه وخصوصه مثاله ما نقل يف قوله تعاىل مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
. . اآلية فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات 

ل الواجبات واترك احملرمات والسابق يدخل فيه من واملقتصد يتناول فاع
سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات فاملقتصدون أصحاب اليمني 

 والسابقون السابقون أولئك املقربون 

ii. 6293 -  مث إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات كقول
 (1)القائل ." 

عض ذلك ، ورمبا تكلصموا يف ب"ومن التابعني من تلقصى مجيع التفسري عن الصحابة .285
عنهم من  يف التفسري قليل، وغالب ما يصح واخلالف بني السلفابالستنباط واالستدالل. 

 اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد؛ وذلك صنفان:

                                         
ُيوطي  (1)  2/469اإلتقان يف علوم القرآن  ط الفكر؟ اجَلاَلل السُّ
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واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه، تدلص على « 1»أحدمها: أن يعربص ]كلص[ 
ى، كتفسريهم الصِصراَط اْلُمْسَتِقيَم بعضمعىن يف املسمص  : ى غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمص

ابلقرآن أي: اتباعه، وبعض: ابإلسالم، فالقوالن متصفقان، ألنص دين اإلسالم هو اتباع القرآن؛ 
 ولكن كلص منهما نبصه على وصف غري الوصف اآلخر، كما أنص لفظ:

 الصِصراَط يشعر بوصف اثلث.

ول من قال: هو السنة واجلماعة. وقول من قال: هو طريق العبوديصة، وقول من وكذلك ق
 قال: هو طاعة هللا ورسوله. وأمثال ذلك.

 فهؤالء كلصهم أشاروا إىل ذات واحدة، لكن وصفها كلص منهم بصفة من صفاهتا.

ستمع الثاين: أن يذكر كلص منهم من االسم العام بعض أنواعه، على سبيل التمثيل وتنبيه امل
على النوع، ال على سبيل احلدص املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل يف 

[، فمعلوم: أنص الظامل لنفسه يتناول 32قوله تعاىل: مُثَّ َأْوَرثْ َنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينا ]فاطر: 
رك احملرصمات، اتاملضيصع للواجبات واملنتهك للحرمات، واملقتصد يتناول فاعل الواجبات و 

والسابق يدخل فيه من سبق فتقرصب ابحلسنات مع الواجبات؛ فاملقتصدون أصحاب اليمني؛ 
 والسابقون السابقون أولئك املقربون.

مثص إنص كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلصي 
ر العصر إىلأوصل الوقت، واملقتصد الذي يصلصي يف أثنائه، وا  االصفرار. لظامل لنفسه الذي يؤخص

أو يقول: السابق احملسن ابلصصدقة مع الزكاة، واملقتصد الذي يؤدي الزكاة املفروضة فقط، 
 «.2»والظامل مانع الزكاة 

قال: وهذان الصنفان اللصذان ذكرانمها يف تنوصع التفسري؛ اترة لتنوصع األمساء والصفات، واترة 
ى، هو الغالب يف تفسري سلف األمة الذي يظنص أنه خمتلف.لذكر بعض أنواع ا  ملسمص

__________ 

 .22( ما بني القوسني من مقدمة يف أصول التفسري ص 1)
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( انظر شرح هذه اآلية، وتفصيل أقوال العلماء يف التذكار يف أفضل األذكار للقرطيب ص 2)
 (1)بتحقيقي.."  72 - 71

كتااب يف فن من العلم كالطب واحلساب وال "وأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم   .286
يستشرحونه فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم 
وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليل جدا وهو وإن كان بني التابعني أكثر 

 منه بني الصحابة فهو قليل ابلنسبة إىل ما بعدهم

ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة ورمبا تكلموا يف بعض ذلك  6291
 ابإلستنباط واإلستدالل

 يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل إختالف واخلالف بني السلف
 تنوع ال إختالف تضاد وذلك صنفان

ملسمى ه تدل على معىن يف اأحدمها أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحب
غري املعىن اآلخر مع إحتاد املسمى كتفسريهم ) الصراط املستقيم ( بعض ابلقرآن أي إتباعه 
وبعض ابإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو إتباع القرآن ولكن كل منهما نبه 

 على وصف غري الوصف اآلخر كما أن لفظ ) صراط ( يشعر بوصف اثلث

ل من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو وكذلك قو 
طاعة هللا ورسوله وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل منهم 

 (2)بصفة من صفاهتا." 
 ....................................... -20-ص  7"ج /  .287

__________ 

د صاحب اهلداية إمنا ذكر عبارة اجلامع بعد القدوري ليفيد أن ما يف وأقول: مل يفهموا مرا
اجلامع ال استثناء فيه بل كل مسألة اختلفت فيها الفقهاء فإهنا تصري حمل اجتهاد فإن قضى 
قاض بقول ارتفع اخلالف، وأما عبارة القدوري فاستثناء كما علمت وإذا علمت ذلك فما 

اليت ال ينفذ فيها قضاء القاضي ملخالفة كتاب أو سنة ذكره أصحاب الفتاوى من املسائل 
                                         

ُيوطي  (1)  2/438اإلتقان يف علوم القرآن  ط الكتاب؟ اجَلاَلل السُّ
ُيوطي  (2)  6/2278اإلتقان يف علوم القرآن  ط اجملمع؟ اجَلاَلل السُّ
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مشهورة أو إمجاع إمنا هو على عبارة القدوري، وأما على ما يف اجلامع فال وعلمت من هنا 
أن من قال ال اعتبار خبالف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري ومن قال ابعتبار خالفهما 

ال رأيت يف الواقعات احلسامية ما يفيده قال ق اعتمد ما يف اجلامع وهذا مل أسبق إليه وإمنا
الفقيه أبو الليث رواية حممد أن كل شيء اختلف فيه الفقهاء فقضى القاضي بذلك جاز 

 قضاؤه ومل يكن لقاض آخر أن يبطله ومل يذكر فيه االختالف وبه أنخذ.

 قلت: هذا خالف ما ذكره يف شرح أدب القاضي املنسوب إىل اخلصاف أن القضاء يف
موضع االختالف جيوز ويف موضع اخلالف ال جيوز أراد ابألول ما كان فيه خالف معترب 

ال وأراد مبوضع اخلالف ما مل يكن معتربا ومل يعترب خبالف الشافعي ق كاخلالف بني السلف
أستاذان الفتوى على تفاصيل أدب القاضي ا ه . فهذه العبارة أزالت اللبس وأوضحت كل 

 .1ختمني وحدس
صل أن الفتوى على عبارة القدوري وتفاصيل اخلصاف فلهذا السر أورد صاحب اهلداية واحلا

ما يف اجلامع بعد القدوري فاآلن نذكر املواضع اليت نص أهل املذهب على مسائل ال ينفذ 
القضاء فيها أخذا من كالم اخلصاف وقد ذكرانها يف الفوائد الفقهية وال أبس بسردها 

ببطالن الدعوى مبضي سنني أو فرق بني الزوجني لعجزه عن  تكميال للفائدة هنا قضى
النفقة حال غيبته أو حكم بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها 
أو بصحة نكاح املتعة أو بسقوط املهر بال بينة أو إقرار أخذا بقول البعض إن قدم النكاح 

 أو بعدم صحة الرجعة بال رضاها أو بعدم وقوع يوجب سقوط املهر أو بعدم أتجيل العنني
الثالث على احلامل أو بعدم وقوع الثالث على غري املدخولة أو بعدم وقوع الطالق يف طهر 
جامعها فيه أو بنصف اجلهاز ملن طلق امرأته قبل الدخول هبا بعد قبض املهر والتجهيز أو 

ني والقصاص بشهادة رجل أو امرأت ابلشهادة على خط أبيه أو بشاهد وميني أو يف احلدود
أو مبا يف ديوانه وقد نسي وبشهادة شاهد على صك مل يذكر ما فيه إال أنه يعرف خطه 
وخامته أو بشهادة من شهد على قضية خمتومة من غري أن تقرأ عليه وبقضاء املرأة يف حد 

 وقود، وبقضاء
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 (1)الظن والتخمني والتوهم يف معاين الكالم واألمور اه . "لقاموس"/حدس.." هو  1
288. ***" 

 [22 ] 
وأقول: مل يفهموا مراد صاحب اهلداية أمنا ذكر عبارة اجلامع بعد القدوري ليفيد أن ما يف 
اجلامع ال استثناء فيه بل كل مسألة اختلفت فيها الفقهاء فإهنا تصري حمل اجتهاد، فإن قضى 

بقول ارتفع اخلالف، وأما عبارة القدوري فاستثناء كما علمت. وإذا علمت ذلك فما قاض 
ذكره أصحاب الفتاوى من املسائل اليت ال ينفذ فيها قضاء القاضي ملخالفة كتاب أو سنة 
مشهورة أو إمجاع إمنا هو على عبارة القدوري، وأما على ما يف اجلامع فال. وعلمت من هنا 

ر خبالف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري، ومن قال ابعتبار أن من قال ال اعتبا
خالفهما اعتمد ما يف اجلامع. وهذا مل أسبق إليه وإمنا رأيت يف الواقعات احلسامية ما يفيده 
قال قال الفقيه أبو الليث: رواية حممد أن كل شئ اختلف فيه الفقهاء فقضى القاضي بذلك 

بطله ومل يذكر فيه االختالف وبه أنخذ. قلت: خذا جاز قضاؤه ومل يكن لقاض آخر أن ي
خالف ما ذكره يف شرح أدب القاضي املنسوب إىل اخلصاف أن القضاء يف موضع 
االختالف جيوز، ويف موضع اخلالف ال جيوز. أراد ابالول ما كان فيه خالف معترب 

ف الشافعي. ، وأراد مبوضع اخلالف ما مل يكن معتربا ومل يعترب خبالكاخلالف بني السلف
حت  . فهذه العبارة أزالت اللبس وأوضقال أستاذان: الفتوى على تفاصيل أدب القاضي ا ه

كل ختمني وحدس. واحلاصل أن الفتوى على عبارة القدوري وتفاصيل اخلصاف فلهذا السر 
أورد صاحب اهلداية ما يف اجلامع بعد القدوري، فاآلن نذكر املواضع اليت نص أهل املذهب 

سائل ال ينفذ القضاء فيها أخذا من كالم اخلصاف وقد ذكرانها يف الفوائد الفقهية على م
وال أبس بسردها تكميال للفائدة هنا قضى ببطالن الدعوى مبضي سنني، أو فرق بني الزوجني 
لعجزه عن النفقة حال غيبته، أو حكم بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه أو بصحة نكاح أم 

                                         
 17البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ط إحياء الرتاث؟ ابن جنيم ص/ (1)
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 بصحة نكاح املتعة أو بسقوط املهر بال بينة أو إقرار أخذا بقول البعض، مزنيته أو بنتها، أو
 (1)إن قدم النكاح يوجب سقوط املهر، أو بعدم أتجيل." 

 "  447"" صفحة رقم  .289

الذبيحة وذكر غري هللا مل تؤكل وبه قال : أبو الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، ومجاعة من 
و يوسف ، وحممد ، وزفر ، ومالك . وكره النخعي الصحابة . وبه قال : أبو حنيفة ، وأب

والثوري أكل ما ذبح وأهلص به لغري هللا . وظاهر قوله : ) أوتوا الكتاب ( أنه خمتص ببين 
إسرائيل والنصارى الذين نزل عليهم التوراة واإلجنيل ، دون َمن دخل يف دينهم من العرب أو 

ليص وغريهم . وقد هنى عن ذابئحهم ع العجم ، فال حتل ذابئحهم لنا كنصارى بين تغلب
رضي هللا عنه ، وقال : مل يتمسكوا من النصرانية إال بشرب اخلمر . وذهب اجلمهور ابن 
عباس ، واحلسن ، وعكرمة ، وابن املسيب ، والشعيب ، وعطاء ، وابن شهاب ، واحلكم ، 

النصارى إسرائيل و  وقتادة ، ومحاد ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه : أنه ال فرق بني بين
ومن هتوصد أو تنصر من العرب أو العجم يف حل أكل ذبيحتهم . والظاهر أنص ذبيحة اجملوسي 

ال حتل لنا ألهنم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . وما روي عن مالك أنه قال : هم أهل  
 كتاب وبعث إليهم رسول يقال : رزادشت ال يصح . وقد أجاز قوم أكل ذبيحتهم مستدلني

بقوله : ( َوقَاَلت طَّائَِفٌة مصْن أَْهِل اْلِكَتاِب (. وقال ابن املسيب : إذا كان املسلم مريضاً فأمر 
اجملوسي أن يذكر هللا ويذبح فال أبس . وقال أبو ثور : وإْن أمر بذلك يف الصحة فال أبس 

تاب . توا الك. والظاهر أنص ذبيحة الصاىبء ال جيوز لنا أكلها ، ألهنم ليسوا من الذين أو 
وخالف أبو حنيفة فقال : حكمهم حكم أهل الكتاب . وقال صاحباه : هم صنفان ، 
صنف يقرؤون الزبور ويعبدون املالئكة ، وصنف ال يقرؤون كتاابً ويعبدون النجوم ، فهؤالء 

 ليسوا من أهل الكتاب .

ُْم ) أي : ذابئحكم وهذه رخصة للمسلمني ال  ا كان ألهل الكتاب . مل) َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هلَّ
األمر يقتضي أن شيئًا شرعت لنا فيه التذكية ، ينبغي لنا أن حنميه منهم ، فرخص لنا يف 
ذلك رفعاً للمشقة حبسب التجاوز ، فال علينا أبس أن نطعمهم ولو كان حراماً عليهم طعام 
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ل امهم ، وأحاملؤمنني ، ملا ساغ للمؤمنني إطعامهم . وصار املعىن : أنه أحل لكم أكل طع
 لكم أن تطعموهم من طعامكم ، واحلل احلالل ويقال يف االتباع هذا حل بل .

) َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت ) هذا معطوف على قوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب . 
 واملعىن : وأحل لكم نكاح احملصنات من املؤمنات .

ابلتزويج واْ اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم ) واإلحصان أن يكون ابإلسالم و ) َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُ 
، وميتنعان هنا ، وابحلرية وابلعفة . فقال عمر بن اخلطاب ، وجماهد ، ومالك ، ومجاعة : 
اإلحصان هنا احلريصة ، فال جيوز نكاح األمة الكتابية . وقال مجاعة : منهم جماهد ، والشعيب 

يان ، اإلحصان هنا العفة ، فيجوز نكاح األمة الكتابية . ومنع بعض ، وأبو ميسرة ، وسف
العلماء من نكاح غري العفيفة هبذا املفهوم الثاين . قال احلسن : إذا اطلع اإلنسان من امرأته 
على فاحشة فليفارقها . وعن جماهد : حيرم البغااي من املؤمنات ومن أهل الكتاب . وقال 

النصرانية أن ال تزين ، وأن تغتسل من اجلنابة . وقال عطاء : الشعيب إحصان اليهودية و 
رخص يف التزويج ابلكتابية ، ألنه كان يف املسلمات قلة ، فأما اآلن ففيهنص الكثرة ، فزالت 

ابحة وفقهاء األمصار يف إ خالف بني السلفاحلاجة إليهن . والرخصة يف تزوجيهن وال 
ذلك الصحابة إال شيئًا روي عن ابن عمر أنه سأله نكاح احلرائر الكتابيات ، واتفق على 

رجل عن ذلك فقال : اقرأ آية التحليل يشري إىل هذه اآلية ، وآية التحرمي يشري إىل ( َوالَ 
تَ ْنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت ) وقد تقدم ذلك يف سورة البقرة يف قوله : وال تنكحوا املشركات حىت 

 يؤمن .

طلحة   عنه انيلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه ، وتزوجوتزوج عثمان بن عفان رضي هللا
بن عبد هللا يهودية من الشام ، وتزوج حذيفة يهودية . ) فإن قلت ( : يكون مث حمذوف 
أي : واحملصنات الاليت كن كتابيات فأسلمن ، ويكون قد وصفهن أبهنن من الذين أوتوا 

. وقال : نَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ (الكتاب ابعتبار ما كن عليه كما قال : ( َوإِ 
ٌة قَاِئَمٌة )."  (1)( مصْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ
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")َوطَعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم( أي: ذابئحكم وهذه رخصة للمسلمني ال ألهل الكتاب. ملا   .290
م، فرخص لنا يف منه كان األمر يقتضي أن شيئا شرعت لنا فيه التذكية، ينبغي لنا أن حنميه

ذلك رفعا للمشقة حبسب التجاوز، فال علينا أبس أن نطعمهم ولو كان حراما عليهم طعام 
املؤمنني، ملا ساغ للمؤمنني إطعامهم. وصار املعىن: أنه أحل لكم أكل طعامهم، وأحل لكم 

 أن تطعموهم من طعامكم، واحلل احلالل ويقال يف االتباع هذا حل بل.

اُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت( هذا معطوف على قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب. واملعىن: )َواْلُمْحَصن
 وأحل لكم نكاح احملصنات من املؤمنات.

)َواْلُمْحَصناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم( واإلحصان أن يكون ابإلسالم وابلتزويج، 
 عمر بن اخلطاب، وجماهد، ومالك، ومجاعة: اإلحصانوميتنعان هنا، وابحلرية وابلعفة. فقال 

هنا احلريصة، فال جيوز نكاح األمة الكتابية. وقال مجاعة: منهم جماهد، والشعيب، وأبو ميسرة، 
وسفيان، اإلحصان هنا العفة، فيجوز نكاح األمة الكتابية. ومنع بعض العلماء من نكاح 

ة إذا اطلع اإلنسان من امرأته على فاحش غري العفيفة هبذا املفهوم الثاين. قال احلسن:
فليفارقها. وعن جماهد: حيرم البغااي من املؤمنات ومن أهل الكتاب. وقال الشعيب إحصان 
اليهودية والنصرانية أن ال تزين، وأن تغتسل من اجلنابة. وقال عطاء: رخص يف التزويج 

إليهن.  ثرة، فزالت احلاجةابلكتابية، ألنه كان يف املسلمات قلة، فأما اآلن ففيهنص الك
وفقهاء األمصار يف إابحة نكاح احلرائر  خالف بني السلفوالرخصة يف تزوجيهن وال 

الكتابيات، واتفق على ذلك الصحابة إال شيئا روي عن ابن عمر أنه سأله رجل عن ذلك 
ا اْلُمْشرِكاِت( و فقال: اقرأ آية التحليل يشري إىل هذه اآلية، وآية التحرمي يشري إىل )َوال تَ ْنِكحُ 

 ( وقد تقدم ذلك يف سورة البقرة يف قوله: )َوال تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمَن(.1)

وتزوج عثمان بن عفان رضي هللا عنه انيلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه، وتزوج طلحة 
ذوف أي:  حمبن عبد هللا يهودية من الشام، وتزوج حذيفة يهودية. )فإن قلت(: يكون مث

واحملصنات الاليت كن كتابيات فأسلمن، ويكون قد وصفهن أبهنن من الذين أوتوا الكتاب 
 (. وقال:2ابعتبار ما كن عليه كما قال: )َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلَمْن يُ ْؤِمُن اِبهلِل( )

__________________ 
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 .221/ 2( سورة البقرة: 1)
 (1) .."199/ 2( سورة البقرة: 2)

"فقال عمر بن اخلطاب ، وجماهد ، ومالك ، ومجاعة : اإلحصان هنا احلريصة ، فال  .291
جيوز نكاح األمة الكتابية . وقال مجاعة : منهم جماهد ، والشعيب ، وأبو ميسرة ، وسفيان ، 
اإلحصان هنا العفة ، فيجوز نكاح األمة الكتابية . ومنع بعض العلماء من نكاح غري 

 فهوم الثاين . قال احلسن : إذا اطلع اإلنسان من امرأته على فاحشة فليفارقهاالعفيفة هبذا امل
. وعن جماهد : حيرم البغااي من املؤمنات ومن أهل الكتاب . وقال الشعيب إحصان اليهودية 
والنصرانية أن ال تزين ، وأن تغتسل من اجلنابة . وقال عطاء : رخص يف التزويج ابلكتابية ، 

ملسلمات قلة ، فأما اآلن ففيهنص الكثرة ، فزالت احلاجة إليهن . والرخصة يف ألنه كان يف ا
ق وفقهاء األمصار يف إابحة نكاح احلرائر الكتابيات ، واتف خالف بني السلفتزوجيهن وال 

على ذلك الصحابة إال شيئًا روي عن ابن عمر أنه سأله رجل عن ذلك فقال : اقرأ آية 
م ة ، وآية التحرمي يشري إىل } وال تنكحوا املشركات { وقد تقدالتحليل يشري إىل هذه اآلي

 ذلك يف سورة البقرة يف قوله : } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { .

ه انيلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه ، وتزوج طلحة بن عبد Bوتزوج عثمان بن عفان 
( : يكون مث حمذوف أي :  هللا يهودية من الشام ، وتزوج حذيفة يهودية . ) فإن قلت

واحملصنات الاليت كن كتابيات فأسلمن ، ويكون قد وصفهن أبهنن من الذين أوتوا الكتاب 
ابعتبار ما كن عليه كما قال : } وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن ابهلل { وقال : } من 

طالق إأهل الكتاب أمة قائمة { مث قال بعد } يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر { ) قلت ( : 
لفظ أهل الكتاب ينصرف إىل اليهود والنصارى دون املسلمني ودون سائر الكفار ، وال 
يطلق على مسلم أنه من أهل الكتاب ، كما ال يطلق عليه يهودي وال نصراين . فأما اآليتان 

 فأطلق االسم مقيداً بذكر اإلميان فيهما ، وال يوجد مطلقاً يف القرآن بغري تقييد ، إال واملراد
هبم اليهود والنصارى . وأيضًا فإنه قال : واحملصنات من املؤمنات ، فانتظم ذلك سائر 
املؤمنات ممن كن مشركات أو كتابيات ، فوجب أن حيمل قوله : واحملصنات من الذين أوتوا 
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الكتاب من قبلكم ، على الكتابيات الاليت مل يسلمن وإالص زالت فائدته ، إذ قد اندرجن يف 
صنات من املؤمنات . وأيضًا فمعلوم من قوله تعاىل : } وطعام الذين أوتوا قوله : واحمل

الكتاب حل لكم { أنه مل يرد به طعام املؤمنني الذين كانوا من أهل الكتاب ، بل املراد 
 اليهود والنصارى ، فكذلك هذه اآلية .

صم الكوافر { ) ع) فإن قيل ( : يتعلق يف حترمي الكتابيات بقوله تعاىل : } وال متسكوا ب
قيل ( : هذا يف احلربية إذا خرج زوجها مسلماً ، أو احلريب خترج امرأته مسلمة : أال ترى إىل 
قوله : } واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا { ولو سلمنا العموم لكان خمصوصاً بقوله : 

ية ية الكتابواحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، والظاهر جواز نكاح احلرب
الندراجها يف عموم . واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . وخص ابن عباس 
هذا العموم ابلذمية ، فأجاز نكاح الذمية دون احلربية ، وتال قوله تعاىل : } قاتلوا الذين ال 

 (1)يؤمنون { إىل قوله." 
ُرُهْم فقال }أَيْمُ  ابلقيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر -136-ص  1"ج /  .292

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر{ ]األعراف:  [ "وسيأيت يف السنة" بيان مستقصى إن 157اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
شاء هللا تعاىل "وسكوت الصحابة عن تقوم منافع ولد املغرور" وهو ولد الرجل من امرأة 

تقوم منافع  سكوهتم عن معتمدا على ملك ميني أو عقد نكاح مث تستحق املرأة أمة للغري فإن
بدن الولد بوجوب قيمتها للمستحق على املغرور مع حكمهم برد اجلارية على موالها 
وبوجوب العقر على املغرور للموىل وبكون ولده منها حرا ابلقيمة "يفيد عدم تقوم املنافع" 

لبا اوأهنا ابإلتالف يف غري عقد، وال شبهته ال تضمن بداللة حاهلم فإن املستحق جاء ط
حلكم احلادثة غري عامل جبميع ماله، وهم عاملون به على وجه الكمال واجب عليهم بيانه 
فكان السكوت دليل النفي؛ إذ ال يظن هبم السكوت عن واجب جلاهل به واملفيد لسكوهتم 
عنه عدة آاثر خمتلفة األلفاظ أخرج بعضها حممد بن احلسن يف األصل عن عمر وعلي 

 عن عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم طوينا ذكرها خمافة التطويل ومل وبعضها ابن أيب شيبة
ينقل عن أحد منهم خمالفة يف ذلك بل قال الشيخ أبو بكر الرازي ال خالف بني الصدر 
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لى أنه مضمون ع خالف بني السلفاألول وفقهاء األمصار أن ولد املغرور حر األصل وال 
 انه والذي ذهب إليه أصحابنا أن عليه القيمةاألب إال أن السلف اختلفوا يف كيفية ضم

ابلغة ما بلغت ومن هنا حكي يف اهلداية وغريها إمجاع الصحابة على ذلك "ومنه" أي هذا 
القسم "سكوت البكر" عند استئذان الويل أو رسوله إليها يف تزوجيها من معني مع ذكر املهر 

املبلغ  على ما فيه من تفصيل يف أوال على اختالف املشايخ أو عند بلوغها ذلك عن الويل
يد تعاىل فإن سكوهتا يف إحدى هاتني احلالني يف -بعرف يف مباحث السنة إن شاء هللا 

اإلجازة بداللة حاهلا، وهي احلياء فإنه مينعها من التصريح ابإلجازة ملا فيه من إظهار الرغبة 
ا قلت اي الصحيحني عنه يف الرجال والوقاحة كما أشارت إليه عائشة رضي هللا عنهما ففي

رسول هللا: تستأمر النساء قال: "نعم، قلت: إن البكر تستحي فتسكت قال: "سكوهتا 
إذهنا" وال متتنع عادة من التصريح ابلرد ال سيما وغالب حاهلن إظهار النفرة عند فجأة 

ان، ذالسماع. ومن مثة استحسن املشايخ جتديد العقد عند الزفاف فيما إذا زوجت قبل االستئ
وإن نقل عنها عدم الرد هذا وال خيفى أن املراد ابلبكر من إذهنا معترب يف ذلك شرعا فتخرج 
الصغرية واملرقوقة واجملنونة كما أن من املعلوم أن الثيب املعترب إذهنا يف صحة العقد ال يكون 

د لسكوهتا إجازة بل ال بد من نطقها به كما نطق به احلديث الصحيح "ويف ادعاء أكرب و 
من ثالثة بطون أمته نفي لغريه" وحق العبارة وسكوته عن دعوة ولدين من ثالثة يف ثالثة 
بطون أمته بعد الدعوة األكرب فإنه نفي هلما أي ومن هذا القسم أيضا سكوت املوىل عن 
دعوة ولدين أهنما منه فيما إذا أتت أمته بثالثة أوالد يف بطون ثالثة أبن كان بني كل اثنني 

تة أشهر فصاعدا بعد دعوته أكربهم فإن سكوته عن دعوهتما نفي لنسبهما بداللة منهم س
حال املوىل، وهي أن اإلقرار بنسب ولد هو منه فرض كما أن نفي نسب من ليس منه عن 
نفسه فرض أيضا فكان سكوته عن بيانه بعدما وجب عليه لو كان منه دليل النفي؛ ألنه 

غري  ك منه كالتصريح ابلنفي "وال يلزم ثبوته" أي نسبموضع احلاجة إىل البيان فيجعل ذل
 (1)األكرب منه أيضا بناء." 
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" جلاهل به واملفيد لسكوهتم عنه عدة آاثر خمتلفة األلفاظ أخرج بعضها حممد بن  .293
احلسن يف األصل عن عمر وعلي وبعضها ابن أيب شيبة عن عمر وعثمان وعلي رضي هللا 

و ومل ينقل عن أحد منهم خمالفة يف ذلك بل قال الشيخ أب عنهم طوينا ذكرها خمافة التطويل
بكر الرازي ال خالف بني الصدر األول وفقهاء األمصار أن ولد املغرور حر األصل وال 

أنه مضمون على األب إال أن السلف اختلفوا يف كيفية ضمانه والذي  خالف بني السلف
مجاع هنا حكي يف اهلداية وغريها إ ذهب إليه أصحابنا أن عليه القيمة ابلغة ما بلغت ومن

 الصحابة على ذلك 

 ) ومنه (  .294

 أي هذا القسم  .295

 ) سكوت البكر (  .296

عند استئذان الويل أو رسوله إليها يف تزوجيها من معني مع ذكر املهر أو ال على  .297
اختالف املشايخ أو عند بلوغها ذلك عن الويل على ما فيه من تفصيل يف املبلغ يعرف يف 

إن شاء هللا تعاىل فإن سكوهتا يف إحدى هاتني احلالني يفيد اإلجازة بداللة  مباحث السنة
حاهلا وهي احلياء فإنه مينعها من التصريح ابإلجازة ملا فيه من إظهار الرغبة يف الرجال 
والوقاحة كما أشارت إليه عائشة رضي هللا عنها ففي الصحيحني عنها قلت اي رسول هللا 

 قلت إن البكر تستحي فتسكت قال تستأمر النساء قال نعم 

 سكوهتا إذهنا  .298

وال متتنع عادة من التصريح ابلرد ال سيما وغاب حاهلن إظهار النفرة عند فجأة  .299
السماع ومن مثة استحسن املشايخ جتديد العقد عند الزفاف فيما إذا زوجت قبل االستئذان 

تخرج ا معترب يف ذلك شرعا فوإن نقل عنها عدم الرد هذا وال خيفى أن املراد ابلبكر من إذهن
الصغرية واملرقوقة واجملنونة كما أن من املعلوم إن الثيب املعترب إذهنا يف صحة العقد ال يكون 

 سكوهتا إجازة بل البد من نطقها به كما نطق به احلديث الصحيح 

 ) ويف ادعاء أكرب ولد من ثالثة بطون أمته نفي لغريه (  .300

رب ولدين من ثالثة يف ثالثة بطون أمته بعد دعوة األكوحق العبارة وسكوته عن دعوة  .301
فإنه نفي هلما أي ومن هذا القسم أيضا سكوت املوىل عن دعوة ولدين أهنما منه فيما إذا 
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أتت أمته بثالثة أوالد يف بطون ثالثة أبن كان بني كل اثنني منهم ستة أشهر فصاعدا بعد 
رار ما بداللة حال املوىل وهي أن اإلقدعوته أكربهم فإن سكوته عن دعوهتما نفي لنسبه

بنسب ولد هو منه فرض كما أن نفي نسب من ليس منه عن نفسه فرض أيضا فكان 
سكوته عن بيانه بعد ما وجب عليه لو كان منه دليل النفي ألنه موضوع احلاجة إىل البيان 

 فيجعل ذلك منه كالتصريح ابلنفي 

 ) وال يلزم ثبوته (  .302

أي نسب غري األكرب منه أيضا بناء على أهنما ولدا أم ولده بدعوة األكرب ألنه ظهر  .303
بدعوته أهنا كانت أم ولده من ذلك الوقت ونسب ولد أم الولد ال يتوقف على دعوة لكوهنا 

 فراشا ومن هنا قال زفر يثبت نسبهما أيضا 

 ) ملقارنة النفي االعرتاف ابألمومة (  .304

يثبت نسب غري األكرب إذا مل يقارن نفيه ثبوت أمومتها لكنه أي ألان نقول إمنا  .305
مقارنه بسكوته عن االعرتاف به يف موضع احلاجة إىل البيان ودعوته األكرب مل تكن قيل 
والدهتما بل بعدها فال تكون أم ولد وقت والدهتما واحلاصل أن الفراش إمنا يثبت هلا من 

وت راش فيها فيكوانن ولدي األمة فيحتاج ثبوقت الدعوة فكان انفصاهلما قبل ظهور الف
 نسبهما

306. ____________________ 

307.  ".(1) 
قال: « دياهل»"وقد قال ابن القيِصم: إنَّه مرَّة، وإنَّه أصحُّ األقوال، ويف مكان آخر من  .308

هيليُّ قواًل رابًعا: أنَّه كان جبسده ة النَّقل( انتهى، وحكى السُّ واب الذي عليه أئمَّ ىل إ )إنَّه الصَّ
الم إىل فوق سبع مساوات؛ ولذلك  الة والسَّ بيت املقدس يف اليقظة، مثَّ ُأسرِي بروحه عليه الصَّ

ار قوله:  يما سوى ذلك، ، ومل يشنِصعوا قوله ف«أتيت بيت املقدس يف ليليت هذه»شنَّع الكفَّ
عن « الصَّحيح»اء؛ ففي ر وقد تكلَّم العلماء يف رؤية النَّيبِص صلَّى هللا عليه وسلَّم لربصِه ليلة اإلس

ا أنكرت ذلك، وجاء مثل قول عائشة عن أيب هريرة ومجاعة، وهو  مسروق عن عائشة: أهنَّ
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ثني واملتكلِصمني، وروي عِن ابن عبَّاس:  املشهور عِن ابن مسعود، وإليه ذهب مجاعة من احملدِص
، وكعب، واحلسن وكان حيِلف على ذلك، وُحك ه عِن ابن ي مثلُ أنَّه رآه، ومثله عن أيب ذرٍص

مسعود، وأيب هريرة، وأمحد ابن حنبل، وسيأيت الكالم يف نقل ذلك عن أمحد ابن حنبل من 
 عند ابن القيِصم، وُحكي عِن األشعريِص وأصحابه.

ا ابن قيِصم اجلوزيَّة؛ فإنَّه قال: )وهي مسألُة  وإن كان مجهور  واخللف، خالٍف بني السللفوأمَّ
مع عائشة، كما حكاه عثمان بن سعيد الدارميُّ إمجاًعا للصحابة( الصَّحابة _بل كلُّهم_ 

مذيصِ »انتهى، ويف هذا اإلمجاع نظٌر، ويف  مه بني )قال كعب: إنَّ هللا قسم رؤيته وكال«: الرتِص
د مرَّتني(، وهذا يف  د وموسى، فكلَّم موسى مرَّتني، ورآه حممَّ أيًضا، ويف  «املستدرك»حممَّ

:«: مسلم» نوٌر، »، ويف آخَر عند مسلم: «(رأيت نورًا»)هل رأيت ربَّك؟ قال:  عن أيب ذرٍص
، ]وقد قال أمحد يف حديث أيب ذرٍص هذا: )ما زلت له منكرًا([ «أىنَّ أراه؟ ، من حديث أيب ذرٍص

ة إسناده شيٌء، مع أنَّ يف رواية أمحد يف حديث 10] [، وقال ابن خزمية: يف القلب من صحَّ
 : الطَّرباينصِ »، ويف «الصَّحيح»، ورجال إسنادها رجال [«12ورًا ][ ن11رأيت ]»أيب ذرٍص

عيبِص عِن ابن عبَّاس: أنَّه كان يقول: )إنَّ « األوسط»و « الصَّغري من حديث جمالد عِن الشَّ
ًدا رأى ربَّه مرَّتني؛ مرَّة ببصره، ومرًَّة بفؤاده(، قال الطَّرباينُّ: )مل يروه عن جمالد إال ابنه  حممَّ

د إىل ربصِه(، ]وقال عكرمة: )فقلت البن إمسا عيل(، وفيهما أيًضا عنه موقوفًا: )نظر حممَّ
د إىل ربِصه؟[ ] [ قال: نعم ... (؛ احلديث، قال الطَّرباينُّ: )مل يروه عن 13عبَّاس: نظر حممَّ

 (1)ميمون إال موسى، تفرَّد به حفص(.." 
فمعلوم قطعا أنه ليس املراد هاهنا « 1» "و أما قوله تعاىل: ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِص  .309

ابألمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكالم، فيكون املراد أن الروح كالمه الذي أيمر به، بل 
إمنا املراد ابألمر هاهنا املأمور، وهو عرف مستعمل يف لغة العرب، ويف القرآن منه كثري كقوله 

لذي قدره وقضاه وقال له: كن فيكون. وكذلك قوله أي مأموره ا« 2»تعاىل: أَتى أَْمُر اَّللَِّ 
ا جاَء أَْمُر رَبصِ  ُهْم آهِلَتُ ُهُم الَّيِت َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َشْي ٍء َلمَّ « 3»َك تعاىل: َفما أَْغَنْت َعن ْ

اَعِة ِإالَّ َكَلْمحِ  ْلَبَصِر ا أي مأموره الذي أمر به من إهالكهم، وكذلك قوله تعاىل: وما أَْمُر السَّ
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وكذلك اخللق يستعمل مبعىن املخلوق كقوله تعاىل للجنة أنت رمحيت فليس يف قوله « 4»
 ما يدل على أهنا قدمية غري خملوقة بوجه ما.« 5»تعاىل ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِص 

 و قد قال بعض السلف يف تفسريها: جرى أبمر اَّللص يف أجساد اخللق وبقدرته استقر.

واخللف  خالف بني السلفبناء على أن املراد ابلروح يف اآلية روح اإلنسان ويف ذلك  و هذا
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح املسئول عنها يف اآلية ليست أرواح بين آدم بل هو 

 «.6»الروح الذي أخرب اَّللص عنه يف كتابه أن يقوم يوم القيامة مع املالئكة وهو ملك عظيم 

لصحيح من حديث األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اَّللص قال: بينا و قد ثبت يف ا
أان أمشي مع رسول اَّللص صلى اَّللص عليه وآله وسلم يف حرة املدينة وهو متكئ على عسيب، 
فمرران على نفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم ال تسألوه 

م ما وقال بعضهم نسأله، فقام رجل فقال: اي أاب القاسعسى أن خيرب فيه بشي ء تكرهونه، 
 الروح؟ فسكت عنه رسول اَّللص 

______________ 

 .85( سورة اإلسراء، اآلية 1)
 .1( سورة النحل، اآلية 2)
 .101( سورة هود، اآلية 3)
 .77( سورة النحل، اآلية 4)
 .85( سورة اإلسراء، اآلية 5)
لرُّوُح السالم، مستدال على ذلك بقوله تعاىل: نَ َزَل بِِه ا( قال ابن عباس: هو جربيل عليه 6)

 اأْلَِمنُي َعلى قَ ْلِبَك واستدل احلسن ابلقرآن الكرمي بقوله تعاىل: وَكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك ُروحاً 
 ِمْن أَْمران.

 ".(1) 
واخللف يف أنه ال بد من التأويل اإلمجايل  خالف بني السلف"مطلب على أنه ال  .310

 النصوص املومهةيف 
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فإن قلت : الفرق بينهما واضح فإن تينك الفرقتني قد ورد يف الكتاب والسنة ما يصرح 
بقوهلما لوال ما امنت هللا به على األمة من توفيق سلفها وخلفها إىل صرف تلك النصوص 

حون واخللف يف التأويل التفصيلي ، فالسلف يرج اخلالف بني السلفعن ظواهرها ، وإمنا 
أولوية اإلمساك عنه لعدم احتياجهم إليه لصالح زمنهم ، واخللف يرجحون أولويته بل وجوب 

 اخلوض فيه لفساد زمنه وكثرة مبتدعته وقوة شوكتهم ومتويه شبههم . 

اقرتن به ما ى سائلها و وأما راعم الرؤية ابلعني فقد ورد من األدلة القطعية ما يشدد النكري عل
يقوي استنكار ذلك واستعظانه كقوله تعاىل }وإذ قلتم اي موسى لن نؤمن لك خىت نرى هللا 

جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون{ وقوله تعاىل }يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم  
صاعقة لكتااب من السماء فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا أران هللا جهرة فأخذهتم ا

بظلمهم{ وقوله سبحانه وتعاىل }وقال الذين ال يرجون لقاءان لوال أنزل علينا املالئكة أو 
نرى ربنا لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا{ وصح يف مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم 

يف  قال " واعلموا أنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا " وحينئذ فينبغي كفر زاعم الرؤية ابلعني
 الدنيا مطلقا خبالف اجملسمة . 

قلت : بعد أن قرر األئمة وعلماء األمة وحفاظ امللة تلك اآلايت واألحاديث وصرفوها عن 
ظواهرها كما تقررمل يبق ألحد عذر يف اعتقاد ظاهرها ، فمن فعل ذلك فقيل : يكفر مطلقا 

ع ، رمحه هللا يف موض ، قيل : إن قال جسم كاألجسام كفر وإال فال ، وعليه جرى النووي
وقيل : ال يكفر مطلقا وهو املشهور من مذهبنا ما مل يضم لذلك اعتقاد بعض تلك اللوازم  

كما مر ، حينئذ فينبغي أن جيري نظري هذا اخلالف كله يف مدعي الرؤية ابلعنب فيكون 
األصح عدم كفره ، إال إن ضم لذلك اعتقاد حدوث أو ما يؤدي مؤداه ، ألن ملحظ 

كري وعدمه يف اجملسمة وحنوهم ليس العذر وعدمه ألن الكالم يف العامل وإمنا امللحظ التف
اعتقاد النقص وملزومه ، وال شك أن هذين جيراين يف زاعم الرؤية ابلعني يف ذار الدنيا فكما 
جرى ذلك اخلالف كذلك جيري هنا إذ ال فارق يعتد هنا به كيف واإلمام الراين املرتجم 

نيا الكل أبو القاسم القشريي رمحه هللا تعاىل جيزم أبنه ال جيوز وقوعها يف الدبشيخ الكل يف 
ألحد غري نبينا صلى هللا عليه وسلم ، وال على وجه الكرامة وادعى أن األمة اجتمعت على 
ذلك ، فإذا أمجعوا على امتناع وقوعها كان زاعمه لنفسه خمالفا لإلمجاع مدعيا ما قد يرتتب 
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 مث قالوا بكفره وقيدته مبا مر .  عليه نقص ، فمن

 (1)فإن قلت : حكي عن األشعري قول بوقوعها فكيف اإلمجاع حينئذ ؟." 
"منهم عبد الكرمي الشهرستاين مع خربته ابمللل والنحل فإنه ذكر أن السلف مطلقا  .311

ذهبوا إىل أن حروف القرآن خملوقة وقال ظهور القول حبدوث احلروف حمدث وقد ذكر 
يف كتابه املسمى بنهاية األقدام. الثاين أفعال العباد وهي حركاهتم اليت تظهر  مذهب السلف

أن أفعال العباد خملوقة وهلذا يدعوا من قال لفظي  خالف بني السلفعنها التالوة فال 
ابلقرآن غري خملوق ألن ذلك يدخل فيه فعله مث قال الثالث التالوة الظاهرة من العبد عقيب 

هم من يصفها ابخللق ومنهم ينفي عنها اخللق والصواب أن ال يطلق حركة اآللة فهذا من
واحد منهما كما عليه األمام أمحد ومجهور السلف الن يف كل واحد من اإلطالقني أيهما 
للخلط فإن أصوات العباد حمدثة بال شك وقال النيب صلى هللا عليه وسلم زينوا القرآن 

ما يقرأ  ف القرآن وألفاظه غري خملوقة والعبد غنأبصواتكم والتالوة يف نفسها اليت هي حرو 
كالم هللا بصوته كما أنه إذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا األعمال ابلنيات فهذا الكالم 
لفظه ومعناه إمنا هو كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قد بلغه حبركته وصوته كذلك 

ته بصوته وما تعاىل ليس للمخلوق فيه إال تبليغه وأتديالقرآن لفظه ومعناه كالم هللا سبحانه و 
خيفى على لبيب الفرق بني التالوة يف نفسها قبل أن يتكلم هبا اخللق وبعد أن يتكلم هبا 
وبني ما للعبد يف تالوة القرآن من عمل وكسب وإمنا غلط بعض املوافقني واملخالفني فجعلوا 

وث نفس حروف القرآن مبا دل على حدوث البابني واحدا وأرادوا أن يستدلوا على حد
أفعال العباد وما تولد عنها وهذا من أقبح الغلط وليس يف احلجج العقلية وال السمعية ما 
يدل على حدوث نفس حروف القرآن األمن جنس ما حيتج به على حدوث معانيه واجلواب 

ا سقت كالم هذعن احلجج مثل اجلواب عن هذه سواء ملن استهدى هللا فهداه اه  وإمنا 
الرجل العرتاف أهل مذهبه أنه أعلمهم وأن عنده ما عن املتقدمني منهم واملتأخرين ويعلم 
مما ذكر صحة ما نقل مشاخينا عنهم من أن كالم هللا عندهم هو احلروف املؤلفة واألصوات 

 (2)املقطعة وأنه حال يف األلسنة والصدور." 
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يره* ومن يعمل مثقال ذرة شرصا يره*( "وقال تعاىل: )فمن يعمل مثقال ذرة خريا  .312
ا اجلنصة أو النار. فإذا عوقب 4[ أي يرى جزاء )8 - 7]الزلزلة: ( عمله واجلزاء له داران إمص

هذا املؤمن على شرص عمله بقي له ثواب خري عمله؛ فلو مل يقل إبخراجه ألدصى ذلك إىل أنصه 
نصه مث خيرج منها فيدخل النار، أل ال يثاب، وهذا خالف اآلية. وال نقول: إنه يثاب ابجلنة

[ وال يعارض هذا قوله تعاىل: )ومن يعص 48تعاىل قال: )وما هم منها مبخرجني( ]احلجر:
[ فإنصه حممول على معصية الكفر 23هللا ورسوله فإنص له انر جهنصم خالدين فيها أبدا( ]اجلن:

روجه كفر وقلنا بعدم خمجعا بني اآلي وإعماال جلميعها. ولو محلناه على غري معصية ال
ألدصى ذلك إىل إمهال قوله تعاىل: )خريا يره( وال سبيل إىل ذلك، ولبطل أيضا معىن قوله: 

اخللف  الصاحل ومن تبعهم من خالف بني السلفإىل غري ذلك. وال « أخرجوا من يف قلبه»
لي سني العق(: من دخل النار فال خيرج منها، بناء على التح1يف ذلك كلصه. وقالت املعتزلة )

ن شيئا و ال يقبصحه، وال جيب على هللا تعاىل شيء،  والتقبيح. وقد تبنيص أنص العقل ال حيسص
فهو يفعل ما يشاء، فمن شاء أن يغفر له من عصاة املوحدين من قبل العقوبة عفا عنه 
وأدخله حضرة قدسه، ومن شاء أن يعاقبه بناره أخرجه منها إبميانه فأدخله اجلنة فضال منه 
ا الكافرون فال يغفر هلم؛ ألنصه حكم بذلك، ولو شاء لغفر هلم فأدخلهم اجلنة، فهو  ومنة. وأمص
تعاىل يفعل ما يريد، فال رادص ألمره وال معقصب حلكمه، لكنصه أخرب أنصه مل يشأ ذلك للكافرين، 

دين؛ فوجب التصديق والوقوف عند خربه.  وشاء ذلك للعصاة املوحص

__________ 

لرتمذي يف صفة يوم القيامة، ابب ما جاء يف الشفاعة. وأبو داود يف السنة، ( أخرجه ا2)
 (1)ابب يف الشفاعة. وقال الرتمذي: حسن صحيح غريب.." 

"فيحمل على املنصوص ملشاهبة بينهما وهذه كلها إشارات للخالف ضرورية الوقوع  .313
نوا أهل م مل يكو واالئمة من بعدهم مث إن الصحابة كله اخلالف بني السلفومن هنا وقع 

فتيا وال كان الدين يؤخذ عن مجيعهم وإمنا كان ذلك خمتصا ابحلاملني للقرآن العارفني بناسخه 
 ومنسوخه ومتشاهبه وحمكمه وسائر داللته مبا تلقوه من النيب صلى هللا

                                         
 129(ص/746النكت املفيدة يف شرح اخلطبة والعقيدة ط املعارف ) (1)
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عليه وسلم أو ممن مسعه منهم ومن عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الدين يقرأون 
ن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارائ للكتاب هبذا االسم لغرابته الكتاب ال

يومئذ وبقي االمر كذلك صدر امللة مث عظمت أمصار االسالم وذهبت االمية من العرب 
مبمارسة الكتاب ومتكن االستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا ابسم الفقهاء 

 لفقه فيهم إىل طريقتني طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراقوالعلماء من القراء وانقسم ا
وطريقة أهل احلديث وهم أهل احلجاز وكان احلديث قليال يف أهل العراق ملا قدمناه فاسنكثروا 
من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم مجاعتهم الذي استقر املذهب فيه ويف 

حلجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده مث أنكر القياس أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل ا
طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا املدارك كلها منحصرة يف النصوص 
واالمجاع وردوا القياس اجللي والعلة املنصوصة إىل النص الن النص على العلة نص على 

اود ابن علي وابنه وأصحاهبما وكانت هذه احلكم يف مجيع حماهلا وكان إمام هذا املذهب د
املذاهب الثالثة هي مذاهب اجلمهور املشتهرة بني االمة وشذ أهل البيت مبذاهب ابتدعوها 
وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم يف تناول بعض الصحابة ابلقدح وعلى قوهلم بعصمة 

تفل ذلك اخلوارج ومل حي االئمة ورفع اخلالف عن أقواهلم وهي كلها أصول واهية وشذ مبثل
اجلمهور مبذاهبهم بل أوسعوها جانب االنكار والقدح فال نعرف شيئا من مذاهبهم وال نروي  

كتبهم وال أثر لشئ منها إال يف مواطنهم فكتب الشيعة يف بالدهم وحيث كانت دولتهم 
لفقه ا قائمة يف املغرب واملشرق واليمن واخلوارج كذلك ولكل منهم كتب وآتليف وآراء يف

غريبة مث درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار اجلمهور على منتحله ومل يبق 
 (1)إال يف الكتب اجمللدة ورمبا يعكف كثري من الطالبني." 

ْعت ُعبَ ْيد اَّللَّ َعْن اَنِفع َعْن َعْبد اَّللَّ : .314 " أَنَُّه  "َحِديث اْلُمْعَتِمر ْبن ُسَلْيَمان قَاَل : مسَِ
ِه َوَسلََّم ِبَذِلَك ، َق ِاْمَرأَته َوِهَي َحاِئض َتْطِليَقة ، فَاْنطََلَق ُعَمر َفَأْخرَبَ النَّيبص َصلَّى اَّللَّ َعَليْ طَلَّ 

 ِمْن َحْيَضتَها فَ َقاَل النَّيبص َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ُمْر َعْبد اَّللَّ فَ ْلرُيَاِجْعَها ، فَِإَذا ِاْغَتَسَلتْ 
َا اْلِعدَّ اأْلُ  َها َحىتَّ يُطَلِصقَها ، فَِإْن َشاَء َأْن مُيِْسكَها فَ ْلُيْمِسْكَها فَِإهنَّ ة الَّيِت أََمَر اَّللَّ ْخَرى َفاَل مَيَسص

                                         
 1/446لدون  ط إحياء الرتاث؟ ابن خلدون اتريخ ابن خ (1)
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ر لَِقْولِِه : " فَِإَذا طَ  ُهَرْت " َأْن ُتطَلَّق هَلَا النِصَساء " . َوَهَذا َعَلى َشْرط الصَِّحيَحنْيِ ، َوُهَو ُمَفسِص
َقِضي بِنَ ْفِس اِْنِقطَاع افَ يَ  ة َهْل تَ ن ْ َقِطع ِجب مَحْله َعَلْيِه . َومَتَام َهِذِه اْلَمْسأََلة : َأنَّ اْلِعدَّ م َوتَ ن ْ لدَّ

َقِطع ِإالَّ اِبْلُغْسِل ، َوِفيِه  ف بفنين السللففالرَّْجَعة ، أَْم اَل تَ ن ْ الف اخْلََلف ، أَيْيت يف َمْوِضعه ِإْن وَ  خ 
ْن مَيَسص " َدلِيل َعَلى  تَ َعاىَل . َوقَ ْوله َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم : " مُثَّ ْلُيطَلِصْقَها طَاِهرًا قَ ْبل أَ َشاَء اَّللَّ 

ِه ، فَ َلْو َأنَّ َطاَلقَها يف الطُّْهر الَِّذي َمسَّ ِفيِه مَمُْنوع ِمْنُه َوُهَو َطاَلق ِبْدَعة ، َوَهَذا ُمت ََّفق َعَليْ 
ب َعَلْيِه َرْجَعتَها ، قَاَل اِْبن َعْبد اْلرَبص : َأمْجَُعوا َعَلى َأنَّ طَلََّق فِ   الرَّْجَعة اَل جتَِب يِه . قَاُلوا : مَلْ جيَِ

مْجَاع اَثبًِتا ، َوِإْن َكاَن َقْد َحَكاُه َصاِحب اْلُمْغيِن أَْيًضا ، وَرة ، َولَْيَس َهَذا اإْلِ فَِإنَّ  يف َهِذِه الصُّ
َو ْجَهنْيِ يف َمْذَهب َأمْحَد ُوُجوب الرَّْجَعة يف َهَذا الطَّاَلق ، َحَكاُه يف الرصَِعايَة ، َوهُ َأَحد اْلوَ 

ب يف الطَّاَلق يف َزَمن."   (1)اْلِقَياس ، أِلَنَُّه َطاَلق حُمَرَّم ، فَ َتِجب الرَّْجَعة ِفيِه ، َكَما جتَِ
 احىت كادت ترضُّه"كذلك، وفخذه على فخذ زيد بن اثبت، فثقلت عليه  .315
اخلامسة: أنه يَ َرى امَلَلَك يف صورته اليت خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء هللا أن  .316

 [13-7يُوِحَيه،وهذا وقع له مرتني، كما ذكر هللا ذلك يف سورة ]النَّجم: 
 السادسة: ما أوحاه هللا وهو فوق السماواِت ليَلة املعراج ِمن فرض الصالة وغريها. .317

هللا له منه إليه بال واسطة َمَلٍك، كما كلصم هللاُ موسى بن ِعمران، وهذه  السابعة: كالم .318
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هو يف  حديث املرتبة هي اثبتة ملوسى قطعاً بنص القرآن، وثبوهتا لنبينا َصلَّى اَّللَّ

 اإِلسراء.

وقد زاد بعضهم مرتبة اثمنة وهي تكليم هللا له كفاحًا من غري حجاب، وهذا على  .319
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رأى ربَّه تبارك وتعاىل، وهي مسألة  الف بني خمذهب من يقول: إنه َصلَّى اَّللَّ

واخللف، وإن كان مجهور الصحابة بل ُكلُّهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد  السلف  
 (2)الدارمي إمجاعاً للصحابة.." 

"عنه من ذكره املصنف ويف سنن الدارقطين عن ابن عباس }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه  .320
ِفْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكنٍي{ واحد }َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا{ قال زاد مسكينا آخر }فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه{ قال 

                                         
 1/342هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته ط أخرى؟ ابن القيم  (1)
 1/80زاد املعاد يف هدي خري العباد ط الرسالة= مقابلة؟ ابن القيم  (2)
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اثبت  حوليست منسوخة إال أنه رخص للشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصيام إسناده صحي
وفيه أيضا ال يرخص يف هذا إال للكبري الذي ال يطيق الصيام أو مريض ال يشفى قال وهذا 
صحيح وعني يف رواية قدر اإلطعام وإنه نصف صاع من حنطة وأخرج أيضا عن ابن عباس 
وابن عمر يف احلامل واملرضع أهنما يفطران وال قضاء وأخرج مثله عن مجاعة من الصحابة 

كل يوم مسكينا وأخرج عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع   وإهنما يطعمان
فاجلمهور أن  خالف بني السلفجفنة من ثريد فدعا ثالثني مسكينا فأشبعهم ويف املسألة 

اإلطعام الزم يف حق من مل يطق الصيام لكرب منسوخ يف غريه وقال مجاعة من السلف 
ق الصيام سنان وقال مالك يستحب له اإلطعام اإلطعام منسوخ وليس على الكبري إذا مل يط

وقيل غري ذلك واألظهر ما قاله ابن عباس واملراد ابلشيخ العاجز عن الصوم مث الظاهر أن 
حديثه موقوف وحيتمل أن املراد رخص النيب صلى هللا عليه الصيغة للعلم بذلك فإن الرتخيص 

 وهو األقرب إمنا يكون توقيفا وحيتمل أنه فهمه ابن عباس من اآلية

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: جاء رجل هو سلمة أو سلمان صخر البياضي  - 25
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هلكت اي رسول هللا: قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت 
على امرأيت يف رمضان قال: "هل جتد ما تعتق رقبة" ابلنصب بدل من ما قال ال قال: "فهل 

ن تصوم شهرين متتابعني" قال: ال قال: "فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا" تستطيع أ
اجلمهور أن لكل مسكني مد من طعام ربع صاع قال: ال قال: مث جلس فأيت بضم اهلمزة 

د مغري الصيغة النيب صلى هللا عليه وسلم "بعرق" بفتح العني املهملة والراء مث قاف فيه متر ور 
ة عشر صاعا ويف أخرى عشرون فقال: "تصدق هبذا" قال: يف رواية الصحيحني فيه مخس

أعلى أفقر منا فما بني البتيها تثنية البة وهي احلرة ويقال فيها لوبة ونوبة ابلنون وهي غري 
مهموزة أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه مث 

ملسلم احلديث دليل على وجوب الكفار  قال: "اذهب فأطعمه أهلك" رواه السبعة واللفظ
على من جامع يف هنار رمضان عامدا وذكر النووي أنه إمجاع معسرا كان أو موسرا فاملعسر 

لم تثبت يف ذمته على أحد قولني للشافعية اثنيهما ال تستقر يف ذمته ألنه صلى هللا عليه وس
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دوها ابملؤمنة محال طلقة فاجلمهور قيمل يبني له أهنا ابقية عليه واختلف يف الرقبة فإهنا هنا م
 (1)للمطلق هنا على املقيد يف كفارة القتل قالوا ألن كالم هللا." 

ْوِم َفَصَنَع َجْفَنًة ِمْن ثَرِيدٍ  .321  َفَدَعا "َوَأْخرََج َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَُّه َضُعَف َعاماً َعن الصَّ
 َثالِثنَي ِمْسِكيناً َفَأْشبَ َعُهْم.

,ْسأََلِة َويف املَ  ف السللفف  الٌف بفنين َياَم ِلِكرَبٍ فَاجلُْمُهوُر َأنَّ اإِلْطَعاَم الزٌِم يف َحقِص َمنْ  خ   مَلْ ُيِطِق الصِص
 َمْنُسوٌخ يف َغرْيِِه.

َياَم إطْ  َلِف: اإِلْطَعاُم َمْنُسوٌخ َولَْيَس َعَلى الَكِبرِي إَذا مَلْ يُِطِق الصِص اٌم، َوقَاَل عَ َوقَاَل مَجَاَعٌة ِمن السَّ
ْيِخ َماِلٌك: ُيْسَتَحبُّ َلُه اإِلْطَعاُم. َوِقيَل َغرْيُ َذِلَك، َواأَلْظَهُر َما قَاَلُه اْبُن َعبَّاٍس َوامُلرَاُد ابِ  لشَّ

ْوِم.  الَعاِجُز َعن الصَّ

َص النَّيبُّ  يَغَة صَ  مُثَّ الظَّاِهُر َأنَّ َحِديَثهُ َمْوُقوٌف َوحُيَْتَمُل َأنَّ امُلرَاَد: َرخَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َغريََّ الصِص لَّى اَّللَّ
َا َيُكوُن تَ ْوِقيفاً. َوفيه أنَّه حُيَْتَمُل أَنَُّه َفِهَمهُ  ِْخيَص إمنَّ  اْبُن َعبَّاٍس ِمن اآليَِة لِْلِعْلِم ِبَذِلَك، فَِإنَّ الرتَّ

َرُب.."   (2)َوُهَو األَق ْ
الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي  واخللف وإن كان مجهور خالف بني السلف"  .322

 هللا عنها كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إمجاعا للصحابة انتهى 

وحيتمل أن ابن قيم اجلوزية أراد ابملرتبة السادسة وحي جربيل عليه السالم وغاير بينه  .323
 وبني ما قبله ابعتبار حمل اإلحياء أي كونه كان فوق السموات خبالف ما تقدم فإنه كان يف

األرض وال يقال يلزم عليه أن تتعدد أقسام الوحي ابعتبار البقعة اليت جاء فيها جربيل إىل 
النيب عليهما الصالة والسالم وهو غري ممكن ألان نقول غاير الوحي احلاصل يف السماء غريه 
ابعتبار ما يف رؤية تلك املشاهد من الغيب فهو نوع غري األرض على اختالف بقاعها وفيه 

 هللا أعلم نظر و

واعلم أن الرؤاي إن كانت لنيب فهي وحي وإن كانت لغريه فليست وحيا وأما قوله  .324
عليه الصالة والسالم إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي الصاحلة فإنه مسى ما يقع لغري 

 يفاألنبياء من الرؤاي مبشرات النبوة على طريق التشبيه فإهنا ليست من النبوة لكنها تشبهها 
                                         

 2/163سبل السالم  ط احلليب؟ الصنعاين  (1)
 554سبل السالم ط أخرى؟ الصنعاين ص/ (2)
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صورهتا وصحتها فإن قلت قد بقي ما يشبه وحي النبوة وليس منها اإللقاء يف الروع فإنه 
عليه الصالة والسالم قال كان فيما مضى من األمم حمدثون من غري أن يكونوا أنبياء فإن 
يكن يف هذه األمة أحد فعمر فكيف حصر النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك يف الرؤاي قلت 

حق كل مسلم ال ختتص أبهل الوالية مث إن هلا أتويلني وحكما يرجع فيه إىل  الرؤاي عامة يف
أهل العلم به ويوقف عندما يقولون فيه خبالف اإللقاء يف الروع فإنه خمصوص خبواص أهل 
الوالية مث إنه ليس على صحته دليل وال يرجع إىل قاعدة وليس له أهل علم يرجع يف تفسريه 

 عزيزة خبالف الرؤاي كما قدمته وهللا أعلم  إليهم فاستفادة املغيبات

الرابعة قوهلا من الوحي ذكر أبو عبد هللا القزاز أن من هنا لبيان اجلنس كأنه قال من  .325
جنس الوحي وليست من الوحي فتكون من للتبعيض ولذلك قال يف النوم ورؤاي األنبياء يف 

أن  أجزاء النبوة فال يبعد الصحة كالوحي قال القاضي عياض قد جاء احلديث أهنا جزء من
 تكون من للتبعيض قلت وميكن أن يكون لبيان اجلنس مع اجلزم أبن الرؤاي وحي 

اخلامسة قوله الصادقة كذا يف رواية املصنف ويف رواية مسلم هنا والبخاري يف التفسري  .326
ال تنوين ب والتعبري ويف روايته هنا الصاحلة ومها مبعىن قال أهل اللغة يقال رأى يف منامه رؤاي

 على وزن فعلى كحبلى ومجعها رؤى ابلتنوين على وزن رغى 

السادسة املشهور استعمال الرؤاي يف احللمية خاصة فقوله يف النوم أتكيد لكنها قد  .327
 تستعمل مصدرا لرأى مطلقا ولو كانت يف اليقظة فالتقييد حينئذ بقوله يف النوم ال بد منه 

 

328. ____________________ 

329.  ".(1) 
"من القرآن وثبت أن خيافت هبا كما خيافت ابلتعوذ واالفتتاح وما أشبهها وقد رأيناها  .330

أيضا مكتوبة يف فواتح السور يف املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملا كانت يف غري 
فاحتة الكتاب ليست آبية ثبت أيضا أهنا يف فاحتة الكتاب ليست آبية ) فإن قلت ( إذا مل 

مدخلها يف القرآن كافرا ) قلت ( االختالف فيها مينع من أن تكون آية  تكن قرآان لكان
ومينع من تكفري من يعدها من القرآن فإن الكفر ال يكون إال مبخالفة النص واإلمجاع يف 
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أبواب العقائد فإن قيل حنن نقول أهنا آية يف غري الفاحتة فكذلك أهنا آية من الفاحتة ) قلت 
د وهلذا قالوا زعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وما سبقه إىل هذا ( هذا قول مل يقل به أح

إمنا هو يف أهنا من الفاحتة أو ليست آبية منها ومل  اخلالف بني السلفالقول أحد ألن 
يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أهنا آية من القرآن حيث كتبت وأهنا مع ذلك 

 سورة ولذلك تتلى آية مفردة يف أول كل سورة كما ليست من السور بل كتبت آية يف كل
تالها النيب حني أنزلت عليه إان أعطيناك الكوثر وعن هذا قال الشيخ حافظ الدين النسفي 
وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بني السور وعن ابن عباس كان النيب ال يعرف فصل 

رة رواه أبو ال يعرف انقضاء السو  السورة حىت ينزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم ويف رواية
داود واحلاكم وقال إنه على شرط الشيخني ) فإن قلت ( لو مل تكن من أول كل سورة ملا 
قرأها النيب ابلكوثر ) قلت ( ال نسلم أنه يدل على أهنا من أول كل سورة بل يدل على أهنا 

رأ فقال لك فقال له اقآية منفردة والدليل على ذلك ما ورد يف حديث بدء الوحي فجاءه امل
ما أان بقارىء ثالث مرات مث قال له اقرأ ابسم ربك الذي خلق فلو كانت البسملة آية من 
أول كل سورة لقال اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ ابسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه 

نيب قال لأصحاب السنن األربعة عن شعبة عن قتادة عن عياش اجلهين عن أيب هريرة عن ا
 (1)إن سورة من القرآن شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي." 

َباِط َوااِلْسِتْداَلِل كَ  .331 نَِّة َوِإْن َكانُوا َقْد يَ َتَكلَُّموَن يف بَ ْعِض َذِلَك اِباِلْسِتن ْ َما يَ َتَكلَُّموَن "السُّ
َباِط َوااِلْسِتْداَلِل. َنِن اِباِلْسِتن ْ  يف بَ ْعِض السُّ

 َفْصٌل:

ف السللفف   ُف بفنين  ِخاَلِفِهْم يف الت َّْفِسرِي يف الت َّْفِسرِي َقِليٌل َوِخاَلفُ ُهْم يف اأْلَْحَكاِم َأْكثَ ُر ِمنْ  اخلن الف
ُهْم ِمْن اخلِْاَلِف يَ ْرِجُع إىَل اْخِتاَلِف تَ نَ وٍُّع اَل اْخِتاَلِف َتَضادٍص َوَذلِ  َك َوَغاِلُب َما َيِصحُّ َعن ْ

َفاِن: "  ُهْم َعْن اْلُمرَاِد ِبِعَباَرِة َغرْيِ ِعَبارَِة َصاحِ ِصن ْ ِبِه َتُدلُّ َعَلى َأَحُدمُهَا " َأْن يُ َعربِصَ ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
ى  ى َغرْيِ اْلَمْعىَن اآْلَخِر َمَع احتِصَاِد اْلُمَسمَّ  ِة اأْلَمْسَاِء اْلُمَتَكاِفَئِة الَّيِت َبنْيَ مبَْنزِلَ  -َمْعىًن يف اْلُمَسمَّ

ارُِم َواْلُمَهنَُّد َوَذِلكَ   -اْلُمرَتَاِدَفِة َواْلُمتَ َبايَِنِة  ْيِف الصَّ  ِمْثُل َأمْسَاِء اَّللَِّ احْلُْسىَن َكَما ِقيَل يف اْسِم السَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأمْسَاِء اْلُقْرآِن فَِإنَّ َأمْسَاَء اَّللَِّ ُكلَّهَ  ى َواِحٍد  اَوَأمْسَاِء َرُسولِِه َصلَّى اَّللَّ َتُدلُّ َعَلى ُمَسمًّ
 تَ َعاىَل: فَ َلْيَس ُدَعاُؤُه اِبْسِم ِمْن َأمْسَائِِه احْلُْسىَن ُمَضادًّا ِلُدَعائِِه اِبْسِم آَخَر؛ َبْل اأْلَْمُر َكَما قَالَ 

{ . وَُكلُّ اْسٍم ِمْن َأمْسَائِِه ىَن }ُقِل اْدُعوا اَّللََّ َأِو اْدُعوا الرَّمْحََن َأايًّ َما َتْدُعوا فَ َلُه اأْلَمْسَاُء احْلُسْ 
اِة َوَعَلى الصِصَفِة الَّيِت."  اِت اْلُمَسمَّ  (1)َيُدلُّ َعَلى الذَّ

الفف خ"وظاهُر اآلية يقتضي أنَّ القياَم إىل الصالِة يكون َسَبباً لوجوب الطَّهارِة، وال  .332
الِة، إالص أنه ُروَي عن ابن عُ  بني السللفف   َمَر واخْلََلِف أنَّ الطهارَة ال جتُب سبب القيام إىل الصَّ

َُما َكااَن يَ تَ َوضََّأِن ِعْنَد ُكلِص َصاَلٍة، َويَ ْقَرآِن ِهِذِه اآليََة(. ف ُهَما: )أهنَّ يحتمل َوعليٍص َرِضَي هللُا َعن ْ
ما كاان يفعالن ذلك نَْدابً واستحباابً، ف . وقد روي إْن جَتيَد الطَّهارِة لكلِص صالٍة مستحبٌّ أهنَّ

َأ فَ ُهَو َعَلى ُوُضوٍء َما ملَْ حُيِْدْث " َوقَاَل:" اَل ُوُضوَء إالَّ   عن َرُسوِل هللِا " أنُه قاَل:" َمْن تَ َوضَّ
أنتم حُمِْدثُوَن و ِمْن َحَدٍث " فَ ثَ َبَت أن يف اآليِة إضماٌر آخر تقديرُه: أذا أَرْدمُتْ القياَم إىل الصالِة 

ةٌ  ْن فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم، وهذا نظرُي قولِه تعاىل: " َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  مِص
ٍم ُأَخَر " ]البقرة: ٍم أُخَر، وقولُه: " َفَمن َكاَن ِمنُكم184َأايَّ ٌة ِمن أايَّ  [ معناه: َفأَْفطََر فَ َعَلْيِه عدَّ

[ معناه َفَحَلَق فَ َعَلْيِه ِفْديٌَة. وقال 196َأْو ِبِه أًَذى مِصن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِصن ِصَياٍم " ]البقرة: مَّرِيضاً 
الِة، وقال: هذا على أنَّ النوَم يف حالِة  بعُضهم: معىن اآليِة: إذَا ُقْمُتْم من نَ ْوِمُكْم إىل الصَّ

 االضطجاع َحَدٌث.

ُلهُ قولُهُ تَ َعاىَل: " فاْغِسُلو  ، َسَواءٌ ُوِجَد َمَعُه اْ ُوُجوَهُكْم " الَغْسُل: إْجرَاءُ اْلَماِء َعَلى امَلَحلِص َوَتْسيي ْ
ْعِر إىل أسفِل الذْقِن،  هُ ِمن ِقَصاِص الشَّ ْلُك أْم اَل، َواْلَوْجُه: َما يُ َواِجُهَك ِمَن اإلْنَساِن، َوَحدُّ الدَّ

شاَق غرُي ُذِن. وظاهُر اآليِة يقتضي أنَّ املضمضَة واالستنوِمن َشْحَميَت األُُذِن إىل َشْحَميَت األُ 
 (2)واجبتنِي يف الوضوِء، ألن اسَم الوجِه يتناوُل الظاهَر دون الباطِن.." 

333. " 
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهكُ  .334 ْم قَ ْولُُه َعزَّ َوَجلَّ : } اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

اس ومجاعٌة ْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنِي { ؛ قال ابُن عبَّ َوأَْيِدَيكُ 
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َا أْضَمُرواْ إرَاَدَة اْلِقَياِم ؛ ألنَّ صِ  اَلِة ، َوإمنَّ رين : )َمْعَناُه : إذا أَرْدمُتُ اْلِقَياَم إىَل الصَّ َة من املفسِص حَّ
الَ  ِم الطََّهاَرِة(.ِقَياِم الصَّ  ِة ابلطََّهارَِة َفالَ َيُصحُّ ُجْزٌء ِمَن اْلِقياِم قَ ْبَل تَ َقدُّ

الفف خوظاهُر اآلية يقتضي أنَّ القياَم إىل الصالِة يكون َسَبباً لوجوب الطَّهارِة ، وال  .335
الِة ، إالص أنه رُ  بني السللفف   َي عن ابن و واخْلََلِف أنَّ الطهارَة ال جتُب سبب القيام إىل الصَّ

يَ ْقَرآِن ِهِذِه اآل ََ َُما َكااَن يَ تَ َوضََّأِن ِعْنَد ُكلِص َصاَلٍة ، َو ُهَما : )أهنَّ يََة(. ُعَمَر َوعليٍص َرِضَي هللاُ َعن ْ
 . ما كاان يفعالن ذلك َنْدابً واستحباابً ، فإْن جَتيَد الطَّهارِة لكلِص صالٍة مستحبٌّ فيحتمل أهنَّ

َما مَلْ  صلى هللا عليه وسلم أنُه قاَل : " َمْن تَ َوضََّأ فَ ُهَو َعَلى ُوُضوءٍ  وقد روي عن َرُسوِل هللاِ 
حُيِْدْث " َوقَاَل : " اَل ُوُضوَء إالَّ ِمْن َحَدٍث " فَ ثَ َبَت أن يف اآليِة إضماٌر آخر تقديرُه : أذا 

ولِه تعاىل : } َفَمن  وهذا نظرُي قأَرْدمُتْ القياَم إىل الصالِة وأنتم حُمِْدثُوَن فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم ، 
ٍم ُأَخَر {]البقرة :  ٌة مِصْن َأايَّ [ معناه : َفأَْفطََر فَ َعَلْيِه 184َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

رِيضاً َأْو ِبِه أًَذى مِصن رَّْأِسِه َفِفدْ  ٍم أُخَر ، وقولُه : } َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ٌة ِمن أايَّ ٌة مِصن ِصَياٍم يَ عدَّ
ُكْم [ معناه َفَحَلَق فَ َعَلْيِه ِفْديٌَة. وقال بعُضهم : معىن اآليِة : إذاَ ُقْمُتْم من نَ ْومِ 196{]البقرة : 

الِة ، وقال : هذا على أنَّ النوَم يف حالِة االضطجاع َحَدٌث.  إىل الصَّ

ُلُه ، اُء اْلَماِء َعَلى املَ قولُُه تَ َعاىَل : } فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم { الَغْسُل : إْجرَ  .336 َحلِص َوَتْسيي ْ
عْ  هُ ِمن ِقَصاِص الشَّ ْلُك أْم الَ ، َواْلَوْجهُ : َما يُ َواِجُهَك ِمَن اإلْنَساِن ، َوَحدُّ ِر َسَواءٌ ُوِجَد َمَعهُ الدَّ

نَّ املضمضَة أإىل أسفِل الذْقِن ، وِمن َشْحَميَت األُُذِن إىل َشْحَميَت األُُذِن. وظاهُر اآليِة يقتضي 
 واالستنشاَق غرُي واجبتنِي يف الوضوِء ، ألن اسَم الوجِه يتناوُل الظاهَر دون الباطِن.

 قَ ْولُُه تَ َعاىَل : } َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق { أي مع املرافِق ، هكذا قال علماُؤان َرمِحَُهمُ  .337
)إىَل( لِْلَغايَِة ،  َب إىل ظاهِر اآلية وقال : )إنَّ َحْرفَ هللُا تَ َعاىَل ، إالص زُفَ َر َرمِحَُه هللُا ؛ فإنُه ذه

َياَم ِإىَل الَّلْيلِ  [(. 187{]البقرة :  َواْلَغاَيَةُ الَ َتْدُخُل يف احْلُْكِم َكَما يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل} مُثَّ أمتُّواْ الصِص
ُة العلماِء فقالوا : إنَّ )إىل( ُتْذَكُر مبعىن )َمعَ  ا عامَّ ُكُلواْ أَْمَواهَلُْم ِإىَل ( كما قاَل تعاىل} َوالَ أتَْ وأمَّ

[ ، فاذا احتمَل اللفُظ الغايَة واحتمَل معىن املقارنِة َحلَّ حَمَلَّ اْلُمْجَمِل 2أَْمَواِلُكْم {]النساء : 
ذا تَ َوضَّأَ إ، َفَكاَن َمْوُقوفاً َعَلى بَ َياِن َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. وقد روي : " أنَُّه َكاَن 

 أَداَر اْلَماَء َعَلى ِمْرفَ َقْيِه " ، فصار فعلُه بياانً للمجمِل ، فُحِمَل على الُوُجوب.
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قَ ْولُُه تَ َعاىَل : } َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم { اختلَف العلماُء يف مقدار وجوب اْلَمْسِح  .338
ي اجْلَِمْيَع اِهُر اآليَِة يَ ْقَتضِ منه ، فذهَب مالٌك إىل أنَّ مسَح مجيِع الرأِس واجٌب ، وقال : )ظَ 

 تَ َعاىَل ُدوَن اْلبَ ْعِض ، ألنََّك إذا قُ ْلَت : َمَرْرُت بزيٍد ؛ أردَت مُجَْلَتهُ الَ بَ ْعَضهُ ، َوِمْثُل ذِلَك قَ ْولُهُ 
 : 

1.  ".(1) 
"أئمة املسلمني ليس فيهم من يقول بقول املعتزلة ال يف نفي الصفات وال يف القدر  .339

 بني املنزلتني وال إنفاذ الوعيد.وال املنزلة 

 مث تنازع املعتزلة والكالبية يف حقيقة املتكلم، فقالت املعتزلة: املتكلم من فعل الكالم ولو أنه
أحدثه يف غريه، ليقولوا أن هللا خيلق الكالم يف غريه وهو متكلم به، وقالت الكالبية: املتكلم 

وا املتكلم وقدرته وال فعل فعالً أصاًل، بل جعل من قام به الكالم وإن مل يكن متكلماً مبشيئته
مبنزلة احلي الذي قامت به احلياة، وإن مل تكن حياته مبشيئته وال قدرته احلاصلة بفعل من 

 أفعاله.

 وفرق املتكلمني يف صفات هللا تعاىل: اخلالف بني السلف

وتكلم  ه الكالموأما السلف وأتباعهم ومجهور العقالء فاملتكلم املعروف عندهم من قام ب
ان  مبشيئته وقدرته، ال يعقل متكلم مل يقم به الكالم وال يعقل متكلم بغري مشيئته وقدرته، فك

كل من تينك الطائفتني املبتدعتني أخذت بعض وصف املتكلم: املعتزلة أخذوا أنه فاعل 
ه وزعموا ري والكالبية أخذوا أنه حمل الكالم، مث زعمت املعتزلة أنه يكون فاعاًل للكالم يف غ

هم ومن وافقهم من أتباع الكالبية كأيب احلسن وغريه أن الفاعل ال يقوم به الفعل، وكان 
هذا مما أنكره السلف ومجهور العقالء، وقالوا ال يكون الفاعل إال من قام به الفعل، وإنه 

لعلماء ايفرق بني الفاعل والفعل واملفعول وذكر البخاري يف كتابه "خلق أفعال العباد" إمجاع 
 (2)على ذلك. والذين قالوا: إن الفاعل." 

"األداين، وشفاء األبدان، ويف نيل املعاش، فكم من اتٍل له ابألجرة وانسخ ومعلِصم  .340
 (، وهو أيضاً }ُمَباَرٌك{ يف الدور1)

                                         
 2/117(800كشف التنزيل يف حتقيق املباحث والتأويل=تفسري احلداد ن موقع التفاسري )  (1)
 3/38جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية  ط وهبة؟ ابن تيمية  (2)
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__________ 

نفية، ، فأجازه اجلمهور ومنعه احلخالف بني السلف( أما تعليم القرآن ابألجرة، ففيه 1)
صحيح: ما ذهب إليه اجلمهور، لقوة أدلتهم وصحتها، فقد استدلوا مبا ثبت يف صحيح وال

البخاري، عن ابن عباس، رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن أحق ما 
أخذمت عليه أجراً كتاب هللا(، صحيح البخاري، كتاب الطب، ابب الشروط يف الرقية بفاحتة 

( ومبا أخرجه الشيخان، من حديث سهل بن سعد: )اذهب 5737) 1833/ 4الكتاب، 
فقد أنكحتكها مبا معك من القرآن(، صحيح البخاري، كتاب النكاح، ابب التزويج على 

(، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب الصداق، 5149) 1658/ 3القرآن وبغري صداق 
ستدل احلنفية (، وغري ذلك، وا1425) 180/ 9وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد، 

على ما ذهبوا إليه، حبديث عبادة بن الصامت، أنه علم رجالً من أهل الصفة القرآن، فأهدى 
له قوساً، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن سرك أن ُتَطوصق به طوقاً من انر فاقبلها( رواه 

 (، وصححه األلباين يف3416) 521أبو داود، كتاب اإلجارة، ابب كسب املعلم ص 
تعليقه على سنن أيب داود، مع أن فيه األسود بن ثعلبة، وهو جمهول كما حكم عليه احلافظ 

(، فاهلل أعلم، وعلى كل حال فإن أحاديث اجلمهور أصح وقد 504) 145يف التقريب ص 
أخرجها الشيخان، فال تعارض حبديث عبادة وقد ذكر النووي وجوهًا يف اإلجابة على 

، وانظر: 46، انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص حديث عبادة فلريجع إليها
 .221/ 6حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي 

وأما تالوته ابألجرة فقد أجازها بعضهم. والذي يظهر يل وهللا أعلم: أهنا ال جتوز؛ لقوله 
نْ َيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِص إِلَْيهِ  ْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يُ ْبَخُسوَن{ ْم أَْعَماهلَُ تعاىل: }َمْن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ

(، وألهنا إجارة ليس فيها معاوضه، خبالف التعليم ففيه منفعة التعلصم، وكذلك 15)هود: 
النسخ؛ ففيه معاوضة ظاهرة، وقد ذكر السيوطي إمجاع العلماء على عدم جواز أخذ األجرة 

ىل حترمي أخذها على التالوة، وقد قال (، فمن ابب أو 223/ 1على اإلجازة، )اإلتقان 
الزركشي يف الربهان: "روى البخاري يف اترخيه الكبري، بسند صاحل، حديث: )من قرأ القرآن 

/ 1عند ظامل لريفع منه لعن بكل حرف عشر لعنات( )الربهان يف علوم القرآن( للزركشي 
563. 



318 

 

مر كابن عباس، وابن ع  وأما أخذ األجرة على نسخ املصحف، فقد كرهها بعض الصحابة،
رضي هللا عنهم، ومل ير غريهم هبا أبساً، كاحلسن وسعيد بن املسيب وجماهد، انظر: اإلتقان 

 (1).." 411/ 1وتفسري روح املعاين لآللوسي  378/ 2
اُه نَ ].وَتَدب ُُّر الَكالِم ِبُدوِن فَ ْهِم َمَعانِيِه ال مُيِْكُن، وكذِلَك قاَل تعاىَل: }ِإانَّ أَنْ زَلْ  68" .341

ٌن لَِفْهِمِه. 2قُ ْرآانً َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ { ]ُسوَرُة يُوُسَف:   ]، وَعْقُل الَكالِم ُمَتَضمِص

  أَْوىَل بذِلَك.َوِمَن اْلَمْعُلوِم َأنَّ ُكلَّ َكالٍم َفاْلَمْقُصوُد مْنُه فَ ْهُم َمَعانِيِه ُدوَن جُمَرَِّد أَْلَفاِظِه، فَاْلُقرآنُ 

ْسَتْشرُِحوُه. وأَْيًضا فَاْلَعاَدُة مَتَْنُع َأْن يَ ْقرََأ َقوٌم ِكتااًب يف َفنٍص من الِعْلِم َكالطِصبِص َواحلَِْساِب، َواَل يَ 
 ِهْم َوُدنَياُهْم؟!َفَكْيَف ِبَكالِم هللِا َتعاىَل الَِّذي هو ِعْصَمتُ ُهم، َوِبِه جَنَاهُتُْم َوَسَعاَدهُتُْم، َوِقَياُم ِدينِ 

ا، َوُهَو َوِإْن كاَن يف التَّ وَ  ابعنَي َأْكثَ َر هِلََذا َكاَن النِصزَاُع َبنْيَ الصَّحابِة يف تَ ْفِسرِي الُقْرآِن قَِلياًل ِجدًّ
َن االْجِتَماُع مْنهُ يف الصَّحابِة، فُهَو قَِليٌل اِبلنِصسبِة ِإىَل َمْن بَ ْعَدُهْم، وَُكلََّما َكاَن اْلَعْصُر َأْشَرَف كا

 ْئِتاَلُف َوالِعْلُم َوالبَ َياُن ِفيِه َأْكثَ َر.َواال

حابَِة، كَما قاَل جُمَاِهٌد: َعَرْضُت اْلُمصْ  يَع التَّفسرِي َعِن الصَّ َحَف وِمْن التَّابعنَي َمْن تَ َلقَّى مجَِ
ُها، َوهِلََذا قَاَل الثَّوريُّ  " ِإَذا َجاَءَك التَّفسرُي  :عَلى ابِن عبَّاٍس، أُوِقُفهُ ِعْنَد ُكلِص آيٍة مْنُه، وأسألُهُ َعن ْ

افعيُّ والبخاريُّ وغريمُُهَا م ْن أَْهِل الِعْلِم، َعْن جُمَاِهٍد َفَحْسُبَك ِبِه." َوهِلََذا يَعتِمُد عَلى تفسريِهِ الشَّ
 ْكثَ َر ِمْن َغرْيِِه.أَ  وََكَذِلَك اإلَماُم َأمْحَُد َوَغريُُه ممَّْن َصنََّف يف التَّفسرِي، ُيَكرصُِر الطُُّرَق َعْن جُمَاِهدٍ 

نَّ  ُهْم ِعْلَم السُّ وا َعن ْ وا التَّفسرَي َعن الصَّحابَِة َكَما تَ َلقَّ ِة، َوِإْن َكانُوا َقْد َواْلَمْقُصوُد َأنَّ التَّابعنَي تَ َلقَّ
َباِط َواالْسِتْداَلِل، َكَما يَ َتَكلَُّموَن يف بَ ْعِض  نِن اِبالْسِتْنباِط ايَ َتكلَُّموَن يف بَ ْعِض َذِلَك اِبالْسِتن ْ لسُّ

 واالْسِتدالِل.

 َفْصلٌ 

َلِف يف التَّفِسرِي، َوأنَُّه اْخِتالُف تَ نَ وٍُّع.  يف اْخِتالِف السَّ

ف السللف   الفُف بفنين  ِ الِفِهْم يف يف التَّفسرِي َقِليٌل، َوِخالفُ ُهم يف األْحَكاِم َأْكثَ ُر مْن خِ  وفاْلن 
حُّ  َِ ُهْم من اخِلالِف يَ ْرِجُع ِإىَل اْخِتاَلِف تَ نَ وٍُّع الَ اخْ التَّفسرِي، وَغالُب ما َيِص ِتاَلِف َتَضادٍص، َعن ْ

َفاِن:  َوَذِلَك ِصن ْ

                                         
 90مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر والقرآن }قسم منه{ ت املطريي؟ الصنعاين ص/ (1)
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ُهْم َعِن امُلرَاِد بعباَرٍة َغرِي ِعَباَرِة َصاِحِبِه، َتُدلُّ َعَلى مَ  ْعىًن يف َأَحُدمُهَا َأْن يُ َعربِصَ ُكلُّ َواِحٍد من ْ
ى َغرِي اْلَمعىَن اآل ى، مبْنزِلَِة اأَلمْسَاِء اْلُمَتَكاِفَئِة الَّ امُلَسمَّ اِد اْلُمَسمَّ يِت َبنْيَ اْلُمرَتَاِدَفِة َخِر، َمَع احتِص

ارُم واْلُمَهنَُّد، َوَذِلَك ِمْثُل َأمْسَاِء هللِا احُلسْ  يِف: الصَّ ىَن، َوَأمْسَاِء َواْلُمتَ َبايَِنِة، َكَما ِقيَل يف اْسِم السَّ
ى َوَأمْسَاِء الُقْرآِن؛ فَإنَّ َأمْسَاَء هللِا كُ  -لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -َرُسوِل هللِا  لََّها َتُدلُّ َعَلى ُمَسمًّ

 واِحٍد.

اَل تعاىَل: فَ َلْيَس ُدَعاُؤهُ اِبْسٍم مْن َأمْسَائِِه احْلُْسىَن ُمَضادًّا ِلُدعائِِه اِبْسٍم آَخَر، َبْل ِإنَّ اأَلْمَر َكَما قَ 
ا َتْدُعوا فَ َلُه اأَلمْسَاُء{ ]ُسورَُة اإِلْسرَاِء: }ُقِل ادْ  َ َأِو اْدُعوا الرَّمْحََن َأايًّ مَّ ]وَُكلُّ اْسٍم  110ُعوا اَّللَّ

نَ َها االْسُم؛ َكاْلَعليِم َيدُ  اِة وعَلى الصِصَفِة الَّيِت َتَضمَّ اِت امُلَسمَّ لُّ َعَلى مْن َأمْسَائِِه َيُدلُّ عَلى الذَّ
اِت وال اِت والرَّمحةِ الذَّ اِت والُقْدَرِة، والرَِّحيِم َيُدلُّ َعَلى الذَّ  .ِعْلِم، َوالَقِديِر َيُدلُّ عَلى الذَّ

ْنِس قَ ْوِل ُغالةِ  َِ ِعي الظَّاهَر فَ َقولُُه مْن ِج  الَباِطِنيَِّة وَمْن أَنَكَر ِدالََلَة َأمْسَائِِه َعَلى ِصَفاتِِه ممَّْن َيدَّ
ُفوَن َعْنهُ النَّ الَقرَاِمطَِة الَِّذيَن  ، َبْل يَ ن ْ ، فَِإنَّ أُولَِئَك يَ ُقوُلوَن: ال يُقاُل ُهَو َحيٌّ َوال لَْيَس حَبيٍص قيَضنْيِ

َا يُ ْنِكُروَن َما يف َأمسَْ  ائِِه الَقرَاِمطََة الَباطنيََّة ال يُ ْنِكُروَن امْسًا ُهَو َعَلٌم حَمٌْض َكامُلْضَمراِت، َوإمنَّ
َع َدْعَواهُ اْلغُُلوَّ يف الظَّاِهِر مَ  –اإلثْ َباِت، َفَمْن َوافَ َقُهْم َعَلى َمْقُصوِدِهْم كاَن احْلُْسىَن مْن ِصَفاِت 

 ُمَوافًقا لُِغاَلِة البَاطنيَِّة يف َذِلَك، َولَْيَس َهَذا َمْوِضَع َبْسِط َذلَك. –

ا املقصوُد أنَّ ُكلَّ اْسٍم مْن َأمْسَائِِه َيُدلُّ َعَلى َذاتِهِ  ْسِم مْن ِصَفاتِِه، َويَُدلُّ ، َوَعَلى َما يف االَوإمنَّ
 أَْيًضا َعَلى الصِصَفِة الَّيِت يف االْسِم اآلَخِر ِبطَرِيِق اللُُّزوِم.

ٍد، َوَأمحَ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  -وََكَذِلَك َأمْسَاُء النَّيبِص  َد، وامَلاِحي، َواحْلَاِشِر، ِمْثُل: حُمَمَّ
َفاِء، والبَ َيانِ َوالَعاِقبِ  ، َوالِكَتاِب، ، وََكَذِلَك َأمْسَاءُ القرآِن ِمْثُل: الُقْرآِن، َوالُفْرقَاِن، َواهلَُدى، َوالشِص

 وأْمثَاِل ذِلَك.

ى هَ  ى عربَّْاَن َعْنهُ أبَِيِص اْسٍم َكاَن ِإَذا ُعِرَف ُمسمَّ اِئِل تَ ْعِينَي امُلسمَّ ِم، َذا االسْ فَِإَذا َكاَن َمْقُصوُد السَّ
 وَقْد َيُكوُن االْسُم َعَلًما، َوَقْد َيُكوُن ِصَفًة، َكَمْن َيْسَأُل َعْن قولِِه: }َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي{

ْكَر [، َما ذكرُُه؟ فيُ َقاُل َله: ُهَو الُقْرآُن َمَثاًل، َأْو َما أَنْ زََلهُ من الُكُتِب، فَِإنَّ الذصِ 124]ُسوَرةُ طه: 
 اِبْلَمْعىَن ُر اَترًَة ُيَضاُف ِإىَل الَفاِعِل، َواَترًَة ِإىَل اْلَمفُعوِل، فَِإَذا ِقيَل: ذِْكُر هللاِ َمْصَدٌر، وامَلْصدَ 
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، َوهللاُ أْكرَبُ. الثَّاين، َكاَن َما يُْذَكُر ِبِه؛ ِمْثُل قْوِل الَعْبِد: ُسْبَحاَن هللِا، واحلْمُد هلِل، َوالَ إَِلَه ِإالَّ هللاُ 
 (1)اِبْلَمْعىَن اأَلوَِّل، َكاَن َما يذُكرُُه ُهَو، وُهَو كالُمُه، وَهَذا ُهَو امُلراُد يف." وِإَذا ِقيَل: 

ة احتمال فإنه روي عن األوزاعي أنَّه قال: ما أنزل هللا تعاىل يف القرآن بسم  .342 "آية اتمَّ
ا اآلية من وله: }ِإنَّهُ ق هللا الرمحن الرحيم إالَّ يف سورة النمل وحدها وليست آبية اتمة، وإمنَّ

ة فال 30ِمْن ُسَلْيَماَن َوإِنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]النمل:  [ فوقع الشكُّ يف كوهنا آية اتمَّ
، وكذا حيرم قراءهتا على اجلنب واحلائِض والنفساء على قصد القرآن. كِص  جيوز ابلشَّ

ا على قياس رواية الكرخي فظاهر؛ ألنَّ ما دون  ا على رواية الطَّحأمَّ اوي اآلية حيرم عليهم، وأمَّ
ة فتحرم عليهم احتياطاً. ا آية اتمَّ  فالحتمال أهنَّ

وهذا القول قول احملققني من أصحاب أيب حنيفة رمحهم هللا، وهو قول ابن املبارك وداود 
 وأتباعه وهو املنصوص عن أمحد.

بعض قول مالك وبعض احلنفية و  وقالت طائفٌة: ليست من القرآن إالَّ يف سورة النمل وهو
 احلنابلة.

ا آيةٌ من كلِص سورة أو بعض آية، كما هو املشهور عن الشافعي ومن وافقه،  وقالت طائفة: إهنَّ
ور  ا يستفتح هبا يف السُّ ا ليست من أوائل السور غري الفاحتة، وإمنَّ وقد نقل عن الشافعي أهنَّ

 تربكاً.

ت أهنا هللا صلى هللا عليه وسلم ترك اجلهر ابلبسملة ثبوقال الطَّحاوي: ملَّا ثبت عن رسول 
ليست من القرآن، ولو كانت من القرآن يوجب أن جيهَر هبا كما جيهر ابلقرآن سواها، أال 
ا من  ترى أنَّ بسم هللا الرمحن الرحيم اليت يف النَّمل جيهر هبا كما جيهر بغريها من القرآن؛ ألهنَّ

 القرآن.

ور يف املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملوقد رأيناها أيضاً مك ا كانت توبة يف فواتح السُّ
ا يف فاحتة الكتاب أيضاً ليست آبية.  يف غري فاحتة الكتاب ليست آبية ثبَت أهنَّ

 فإن قيل: إذا مل تكن قرآانً لكان مدخلها يف القرآن كافراً؟

ة،  ها من ومينع من تكفري من يعدُّ فاجلواب: أنَّ االختالف فيها مينع من أن يكون آية اتمَّ
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 القرآن، فإنَّ الكفر ال يكون إالَّ مبخالفة النصِص واإلمجاع يف أبواب العقائد.

ا آية من كلِص سورة فما سبقه إىل هذا القول أحد؛ ألنَّ  ا ما زعم الشافعي أهنَّ خلالف بني اوأمَّ
ها آية م السلف ا من الفاحتة أو ال ومل يعدَّ ا هو يف أهنَّ ور، والتحقيإمنَّ ا آية ن سائر السُّ ق أهنَّ

ور بل كتبت آية يف كل سورة، ولذلك  ا مع ذلك ليست من السُّ من القرآن حيث كتبت، وأهنَّ
تتلى آية مفردة يف أوَّل كل سورة، كما تالها النَّيب صلى هللا عليه وسلم حني أنزلت عليه: 

َناَك اْلَكْوثَ َر{ ]الكوثر:   (1)[.." 1}ِإانَّ أَْعطَي ْ
: )ابب( ابلتنوين )َهْل يُ ْرِشُد اْلُمْسِلُم أَْهَل اْلِكَتاِب َأْو يُ َعلِصُمُهُم اْلِكَتاَب( أي - 99" .343

القرآن، ومعىن إرشادهم، على ما قاله ابن بطَّال، دعاؤهم إىل اإلسالم، وهو واجٌب على 
 اإلمام.

ثَّاين: ما هو ، وابلكتاب الوقال احلافظ العسقالينُّ: املراد ابلكتاب األول: التَّوراة واإلجنيل
 أعمُّ منهما، ومن القرآن وغري ذلك. انتهى.

 واستبعده العيينُّ وقال: لو أتمل

 [468ص  13]ج 
لعلم أنَّ املعىن: هل يرشد املسلم أهل الكتاب إىل طريق اهلدى ويعرفهم مبحاسن اإلسالم. 

لكافر القرآن، من تعليم ا، فمنع مالك خالف بني السللفمثَّ يف تعليم أهل الكتاب القرآن 
افعي. وقال أبو حنيفة: ال أبس بتعليم احلريب والذميِص القرآن والفقه والعلم؛  وهو أحد قويل الشَّ

افعي اآلخر.  رجاء أن يرغبوا يف اإلسالم، وهو قول الشَّ

نَي كِ واحتجَّ الطَّحاوي أليب حنيفة بكتاب هرقل، وبقوله عزَّ وجلَّ: }َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِر 
{ ]التوبة:   [.6اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ

وروى أسامة بن زيد: مرَّ النَّيب صلى هللا عليه وسلم على ابن ُأيب قَ ْبَل أن ُيْسِلَم، ويف اجمللس 
 أخالٌط من املسلمني واملشركني واليهود فقرأ عليهم القرآن.

ُة يف يظهر: أنَّ الرَّاجح التَّفصيل بني من يُ ْرَجى منه الرَّغب وقال احلافظ العسقالين: والذي
خول فيه، مع األمن منه أن يتسلَّط بذلك إىل الطَّعن فيه، وبني من يتحقَّق أن  ين، والدُّ الدِص
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ين، وهللا تعاىل أعلم.  ال ينجع فيه، أو يظن أنَّه يتوصل بذلك إىل الطَّعن يف الدِص

 

 ".==================(1) 
 .1وبني أصحاهبم املتكلمني  اخلالف بني السللف" .344

 هذا منطوُق ألسنتهم ومسطوُر كتبهم!

لف ثبت عنهم ذلك حىت بتصريح املخالف مث حُيِْدثُ   أفال عاقٌل يَ ْعَترب ومغروٌر يَزَدِجر أن السَّ
لف كانوا ضالِصني عن التوحيد والتنزيه و   2لَّه دَ مقالًة خَتْرُج عنهم أليس هذا صرحًيا أن السَّ

 املتأخرون وهذا فاسٌد بضرورة العلم الصَّحيح والدين املتني.

لف اترًة وأقوال املتكلِصمني اترة كما يفعله غرُي واحٍد  وأيًضا فقد ينصُر املتكلِصمون أقوال السَّ
مثل أيب املعايل وأيب حامٍد والرَّازي وغريهم والزُم املذهب الذي ينصرونه اترًة أنه هو املعتمد 

كوك وهذا عادُة هللا فيمن أعرض عن الكتاب  فال يثبُتون على دين واحد وتغلُب عليهم الشُّ
نة.  والسُّ

لف أسلم وطريقة  لف ويقولون طريقة السَّ رين أحذَق وأعلَم من السَّ واترةً جيعلون إخواهنم املتأخِص
 (2)فيصفون إخواهنم."  3هؤالء أعلُم وأحكم 
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