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َّ
الشيخ َصالِ ُح ْبن ع ْبد اهلل ال ُع َص ْي ِمي

السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
الحؿد هلل ربـا ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف.
أما بعد :ففذا الدرس إول مـ بركامج الدرس القاحد العاشر ،والؽتااب الؿؼاروف فقاف اق (األىووار
الالئحة) لؾعالمة ابـ جؿاطة رحؿف اهلل تعالك.
وقبؾ الشروع يف إقرافه ٓبد مـ ذكر مؼدمتقـ اثـتقـ.
المقدمة األولى :التعريف بالمصنف :وتـتظؿ يف ثالثة مؼاصد:
الحؿاقي
المقصد األول :جر ىسبه :ق الشقخ العالمة محؿد بـ إبرا قؿ باـ ساعد اهلل ،الؽِـااي،
ّ
الشافعلُ ،يؽـك بلبل طبد اهلل ،و ُيؾؼب بابـ جؿاطة وببدر الديـ و قاضل الؼضاة:
جر ْت فقف الؽـقة مجرى الؾؼب بالغؾبة.
فؾؼبف إول كسبة إلك جد لفَ ،
ولؼبف الثاي ٍ
جار طؾك ما تقاصل طؾقف الؿتلخرون مـ التؾؼب بإسؿاف الؿضافة إلك الاديـ ،واختؾاػ
يف جقاز ذلؽ طؾك أققال ،أقرهبا الؽرا قة.
معروف تبعا لألحاديث القاردة يف الـفل طاـ التؾ ّؼاب بؿؾاؽ الؿؾاق ،
وأما لؼبف الثالث ،فالـفل طـف
ٌ
وما كان مـ ذلؽ ،كحاكؿ الحؽام وقاضل الؼضاة وسقد السادات.
المقصد الثاين :تاريخ مولدهُ :ولد لقؾة السبت رابع ربقع أخر سـة تسع وثالثقـ وستؿائة (.)639
المقصد الثالث :تاريخ وفاتهُ ،ت ُقيف رحؿف اهلل لقؾة آثـقـ الحادي والعشاريـ ماـ شافر جؿاادى
ٍ
ثالث وثالثقـ وسبعؿائة ( ،)733ولف مـ ال ُع ُؿر أربع وتسعقن سـة رحؿف اهلل رحؿة واسعة.
إولك سـة
يضا:
المقدمة الثاىوة :التعريف بالمصنف :وتـتظؿ يف ثالثة مؼاصد أ ً
المقصد األول :تحقوق عنواىه ،اسؿ ذا الؽتاب «األىوار الالئحة مون معواين التاتحوة» ،ويصاد
ذلؽ أمران:
أحدهما :إثبات آسؿ الؿذكقر طؾك الـسختقـ الخطقتقـ لؾؽتاب.
واآلخر :ذكره باسؿ قريب مـف طـد مـ ترجؿ لؾؿصـػ ،إذ ذكره ال ُعريـل يف «إكس الجؾقاؾ» باساؿ:
«إكقار الالئحة مـ سقرة الػاتحة» ،وتبعف إسؿاطقؾ باشا يف «إيضاح الؿؽـقن».
المقصد الثاين :بوان موضوعه :أشار الؿصـػ رحؿف اهلل يف صدر كتابف إلك مؼصاده واايتاف ،وأكاف
فقائدُ جسقؿة مستـبطة مـ فاتحة الؽتاب وآياهتا الؽريؿة وأحؽاا ٌم تشاتؿؾ طؾقفاا وتساق ذوي البصاائر
إلقفا.
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المقصد الثالث :توضوح منهجه ،كظؿ الؿصـػ رحؿف اهلل تؾؽ الػقائد الالئحة يف ٍ
كساؼ واحاد بعاد
متتاب ٍع حتك بؾغفا ستا وسبعقـ فائدة ،وفرقفا ٓحؼ ًة بؿا تتعؾؼ بف مـ آياهتا وفرقفا ٓحؼة بؿا تتعؾؼ بف ماـ
آياهتا ،فقذكر أية وما يستـبط مـفا دون تطقيؾ يف العبارة ماع اششاارة إلاك كباذ ماـ الخاالف ،وإدلاة
الؿركبة يف كؾ ققل ،ور ّبؿا ذكر أسؿاف الؿختؾػقـ وربؿا أهبؿ ذكر ؿ.
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قال العالمة ابـ جؿاطة رحؿف اهلل تعالك:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾقاتف طؾك كبقـا محؿد أشرف الؿرسؾقـ ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
وبعد :ففذه فقائد جسقؿة ،مستـبطة مـ فاتحة الؽتاب وآياهتا الؽريؿة ،وأحؽا ٌم تشتؿؾ طؾقفا ،وشق
ذوي البصائر إلقفا )1(.و ل ستة وسبعقن مقضعا:
األول :اختؾػ يف مؽان كزولفا :فؼقؾ :بؿؽة ،وققؾ :بالؿديـة ،وققؾ :كزلت مرتقـ :بؿؽة والؿديـة.
ويتعؾؼ بذلؽ حؽؿ الحـث والتعؾقؼات يف ٍ
طتؼ وصال واقر ذلؽ.

()2

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الصقاب يف الـسخة الثاكقة( :وتسق ذوي البصائر إلقفا).
( )2ذكر الؿصـػ  $تعالك أن ذا الؽتاب يشتؿؾ طؾك (فقائد جسقؿة) :أي طظقؿة ،استـبطت مـ فاتحاة الؽتااب:
أي استخرجت مـفا استـباصا( ،وآياهتا الؽريؿة) أي طؾك وجف التػصقؾ ،ففق يشقر إلك أن الػقائد الؿتعؾؼة بالػاتحاة
يف كتابف جافت تارة متعؾؼة بالػاتحة جؿق ًعا ،وجافت تارة أخرى متعؾؼة ببعض آياهتا ،ففل إما فقائد إجؿالقة تتعؾاؼ
بالػاتحة أو فقائد تػصقؾقة تتعؾؼ بآية مـ آياهتا.

َّ ۥ ق ۥ َ ق ك ق
هر كهل
ُ
ووصػ أيات لؿ يؼع يف الؼرآن باسؿ الؽرم ،وإكؿا جاف وصػا لؾؼرآن كؾف :كؿا قال تعالك﴿ :إًِهٍ لمُهراٞنلر ِ

[﴾٧٧القاقعة] ،أما أيات الؿػردة فنكؿا وقع وصػفا تارة ببقـات أو مبقـات ،فال تقصػ أية القاحدة مـ الؼارآن
باسؿ الؽرمٕ ،ن الكرم وهو الرفعة والمجد والعلو ٓ يؼع إٓ لؿجؿقطف ،ولؿ يؼع التحدي يف الؼارآن بآياة واحادة،
مـتظؿا بسقرة أو أكثر ،فالؿقافؼ لؾـّظؿ الؼرآي طـد وصػ أية أن ٓ يؼال :أية الؽريؿة ،وإكؿا
وإكؿا وقع فقؿا كان
ً
يؼال :أية البقـة أو الؿبقـة ،أما وصػ الؽرم فنكؿا وقع لؾؼرآن كؾف.
ومقجب التػريؼ بقـفؿا ما ذكرتف آكػا مـ أن وصػ الؽرم و ق الؿجد والرفعة والعؾق :إكؿا يتجؾاك إذا ضاؿ الؼارآن
بعضف إلك بعض ،فنذا ُضؿ الؼرآن بعضف إلك بعض وصػ بلكف كريؿ ،أي رفقع ماجدٌ ٍ
طال طؾك اقاره ،فقؼاال :قارآن
ّ
كريؿ ،وأما أية القاحدة مـف ،فنكؿا وصػت لؿا يرتتب طؾقفا مـ القضقح ،ووصػت بلهنا آية بقـة أو آية مبقـاة ،فانذا
ُذكرت أية القاحدة مـ الؼرآن ققؾ :ويف ذه أية البقـة أو الؿبقـة ولؿ ُيؼؾ :يف ذه أية الؽريؿة ،وإذا ذكر الؼارآن
كؾف ققؾ يف وصػف :الؼرآن الؽريؿ ،ومالحظة مقاقع الؽالم يف الؼرآن تقجب صقاب الؿعـك الؿراد مـف ،و جر ذلؽ
إلك اقره ر ّبؿا أضعػ الؿؼصقد الشرطل مـف ،فنن أية القاحدة لؿ يؼع يف الؼرآن التحدي باشطجاز فقفا ،وإكؿا وقع
بصقرة أو بلكثر ،ومـ تابع ما يجري مـ إوصاف وإحؽام يف الؼرآن كان أسؾؿ لـػسف فقؿا يصدر طـف ماـ كاالم،
فال يعـل ذا الؿـع الشرطل مـ وصػ أية بؽقهنا كريؿة :لؽـ القاصػ لفا باذلؽ ٓ يقافاؼ ماراد الشارع يف ماا
=
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الثاين :أهنا سبع آيات باتػا  :إٓ ما ُكؼؾ طـ بعضفؿ أهناا ثؿاان آياات ،ويتعؾاؼ باذلؽ أيضاا :أحؽاام
الحـث والتعؾقؼات :كؿا لق قال لعبده« :إن قرأت سبع آيات فلكات حار» ،أو حؾاػ لقؼارأن سابع آياات
«بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» فقفا .

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
وصػ بف الؼرآن ،فنن الؽرم ٓ يؼع يف الخطاب الشرطل إٓ وصػا لؾؼارآن كؾاف ،وأماا أياة فققاع وصاػفا بالبقـاة
والؿبقـة لؾؿعـك الذي تؼدم ذكره.
ثؿ شرع الؿصـػ  $تعالك يذكر الػقائد الالئحة مـ معاي الػاتحة يف كتابف ،وصدّ ر تؾؽ الػقائد بذكر آختالف
يف مؽان كزول سقرة الػاتحة ،وأكف قد ققؾ :إهنا كزلت يف مؽة ،وققاؾ :يف الؿديـاة ،وققاؾ :كزلات مارتقـ ،أي تؽارر
تعظقؿا لؾؿـزل مـف ،فنكف ربؿا كان مـ صرائؼ تعظقؿ شلف مـ الؼرآن أي يتؽرر
شرطا ومؿؽـ طؼال
كزولفا و ذا واقع ً
ً
أيضاا :إن
مثال ،ثؿ يـزل يف الؿديـة مرة أخرى
كزولف ،فقـزل يف مؽة ً
تعظقؿا لف ،وقاد ققاؾ باذلؽ يف الػاتحاة ،وققاؾ ً
ً
كصػفا كزل يف مؽة والـصػ الثاي كزل يف الؿديـة.
وأصح إققال أن كزول سقرة الػاتحة كان بؿ ّؽة الؿؽرمة :كؿا قال الحصار يف ضبط الؿؽل والؿدي:
مااا كااان ل َ
ؾخ ْؿ اس قبااؾ الحؿااد مااـ أثاار
أم الؼااااارآن ويف أم الؼااااارى كزلااااات
ق َقق ق َۥ َ ق ق َ
ققق َ ق قَق ق ق َ
لٱم قع ِِ ق
هيهل﴾٨٧
اِنلوٱمُهراٞن
فقدل طؾك ذلؽ أن اهلل امتـ طؾك رسقلف بنكزالفا :فؼاال﴿ :ومُدلاٞتينَٰكلسبعلالوِيلٱلىث ِ

ِ
[الحجر ]87:والسبع الؿثاي يف ذه أية ل الػاتحة و ل آية ماـ ساقرة الحجار و ال مؽقاة بآتػاا  ،فادل

آمتـان طؾقف ﷺ بنكزالفا يف سقرة مؽقة أهنا كزلت يف مؽة قبؾ جرتف ﷺ إلك الؿديـة.
وققلف ( :$ويتعؾؼ بذلؽ حؽؿ ِ
الحـْث) يعـل يف القؿقـ والؼسؿ (والتعؾقؼات) ،أي تقققػ إحؽام طؾك أمر ما( ،يف
ٍ
طتؼ وصال واقر ذلؽ) كؿا لق قال الؼائؾ :طبدي حر إن كاكت سقرة الػاتحة مؽقة ،فنذا ققؾ :إهنا مؽقة وقع العتؼ
وإن ققؾ أهنا مدكقة لؿ يؼع العتؼ ،وكذلؽ مثؾف يف الطال .
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك الػائدة الثاكقة ،و ل يف بقان طدد آياهتا ،فذكر ( $أهنا سبع آيات باتػا ) ،ثؿ استثـك
أيضا :أهنا ست آيات ،و ذان الؼقٓن م ّطرحان :فألجؾ ذلؽ
فؼال( :إٓ ما كؼؾ طـ بعضفؿ أهنا ثؿان آيات) ،وققؾ ً
لؿ يؼدحا يف آتػا  ،فقؽقن ققل الؿصـػ( :إهنا سبع آيات باتػا ) اقر متعؼب بآستثـاف الذي ذكره يف ققلف( :إٓ
ُ
ثؿان آيات) ٕن ذه الؼقل مطرح ،والخالف الذي ُيذكر معف اتػا ٌ وإجؿاع ثؿ ٓ يؽقن
ما كؼؾ طـ بعضفؿ أهنا
قادحا فقف لف حآن:
ً
قديؿا ثؿ ُ جر واكعؼد اشجؿاع طؾك خالفف.
أحدهما :أن يؽقن ذا الؼقل ققٓ ً
وأخر :أن يؽقن الؼقل الؿخالػ لالتػا شاذا لؿ يعبل بف.
مثال إول ،كؼؾ اشجؿاع طؾك جقاز القضقف مـ الؿاف أجـ دون كرا قة ،إٓ ما جاف طـ ابـ سقريـ ،فاشجؿاع
=
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َّ
َّ
ِمۡسِبلٱَّلل َّ
ِنَٰمۡحلٱلرحِي ِهل]﴾١
ِلٱلر
[ققلف تعالك﴿ :ل

الثالث :البسؿؾة أول آية مـفا ،وبف قال الشافعل وأحؿد :لثبقهتا يف الؿصحػ اشمام ،مع آتػا طؾاك
إخالئف مـ اقر الؼرآن ،ولق كاكت لؾترب  ٓ ،طـ تقققػُٕ :ثبتت يف «برافة» كسائر السقر.
وكػك ذلؽ مالؽ واقره محتجا:
َ

َ ق

ِلربلٱم قعَٰنى ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
قسؿت الصالة بقـل وبقـ طبدي ،فنذا قال﴿ :ل ق
نيل » ...﴾٢الحديث.
 -1بحديث« :
ُ
ِ
لَّلل ِ

قال :ولق كاكت آية مـفا لذكر ا.
َ

َ ق

ِلربلٱم قعَٰنى ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
-2وبحديث« :كاىوا يتتتحون القراءة بو﴿ل ق
نيل.»﴾٢
ِ
لَّلل ِ

 -3وبؼقلف يف رواية« :وكاىوا ال يقرؤون :بسم اهلل الرحمن الرحوم ».
وجواب األول :أكف ذكر ما يختص هبا مـ أيات دون اقر ا ،والبسؿؾة مشرتكة بقـفا وبقـ اقر ا ،ماع
ور َد يف رواية « وإذا قال :بسم اهلل الرحمن الرحوم؛ يقول اهلل تعالى :ذكرين عبدي».
أكف قد َ
وعن الثاين :أن الؿراد -واهلل أطؾؿ -تؼدم الػاتحة يف الصالة طؾك قرافة اقر اا ،وكاكات اذه الساقرة

َ ق َ ۥ َّ ق َ
لٱم قعَٰنقى ق
نيل﴾ ،ف ُلريد آستػتاح هبذه السقرة قبؾ اقر ا ،كؿا ق الؿشروع.
ب
تسؿك بسقرة ﴿لٱۡلىد ِ
ِ
لَّللِلر ِ

[وقول أيضا :أن أكس كان صغقرا يف زمـ الـبل ﷺ ،والعاادة خ ْػا ُض الصاقت أول الؼارافة ،وكاان ٓ
يسؿع البسؿؾة لذلؽ].
وعن الثالث :أن تؾؽ الرواية الثالثة وكحق ا مؿا فقف« :ال يقرؤون» ،طؾؾفا بعاض إئؿاة ،ولاذلؽ لاؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
قديؿا ،ثؿ ُ جر فؽان ً
ققٓ ٕحد التابعقـ ،ثؿ تر
صحقح وٓ يؼدح فقف خالف بـ سقريـٕ :ن ذا كان خال ًفا ً

ذا

قادحا يف اشجؿاع.
الؼقل ،ولؿ يلخذ بف أحد :فؾؿ يؽـ ً
ومثال الثاي :الؼقل بجقاز مس الؼرآن بدون صفارةّ ،
فنن ذا الؼقل ققل شاذ لؿ يعبل بف ،وكظائره يف الػؼف كثقر.
ومـ الغؾط الذي شاع بآخره ّ
أن مـ أراد الؼدح يف اشجؿاع تت ّبع الؽتب فنذا وجد خال ًفا ذكره طؾك إرادة الؼدح يف
ٍ
بخالف معتد بف ٓ ،وجقد الخالف فؼط :فنكف
اشجؿاع ،و ذا اؾطٕ :ن اشجؿاع الذي يـؼؾ ٓ يؿؽـ الطعـ فقف إٓ
قديؿا ثؿ تر  ،أو لؽقكف ققٓ شا ًذا لؿ يعبل بف طـد كؼؾة
قد يقجد الخالف ولؽـف ٓ يعتد بف ،إما لؽقكف كان خال ًفا
ً
اشجؿاع :فذكروا اشجؿاع طؾك خالفف.
والصحقح أن الػاتحة سبع آيات تب ًعا لالتػا الصحقح الؿـؼقل يف ذلؽ ،وما طدا ذلؽ فال ِطربة بف ،ويتعؾؼ بذلؽ
أحؽام الحـث والتعؾقؼات كظقر ما تؼدّ م يف سابؼف.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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يخرجفا البخاري ،وإن روا ا مسؾؿ ،وطؾتفا معروفة طـد بعض أئؿة الحديث ،مع أكف قاد ُروي أيضاا أكاف
()1

وروي طـ جؿاطة مـفؿ أيضا.
كان يؼرؤ ا ،رواه جؿاطة مـ الصحابةُ ،

ــــــــــــــــــــــــــــ
الخؾػ يف كقن البسؿؾة آية مـفا أو ٓ ،فاذكر ّ
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الػائدة الثالثة ُ
أن البساؿؾة ال أول آياة
وحجتفؿ ثبقهتا يف الؿصحػ اشماام ،أي الاذي جؿعاف طثؿاان باـ طػاان
مـفا ،وبف قال الشافعل وأحؿد يف روايةُ ،
ﭬ ،فن ّكف يسؿك الؿصحػ اشمام بالـظر إلك آئتؿام بف وكسخ الؿصاحػ طؾك كسؼف ،والغالاب طـاد الؿتؼادمقـ
تسؿقتف بذلؽ ،وأما الؿتلخرون فقسؿقكف بالؿصحػ ال ُعثؿاي ،قال( :مع آتػا طؾك إخالئف مـ اقار الؼارآن) ،أي
مع آتػا طؾك إفراغ الؼرآن مـ اقره ،فال ُيؽتب مع الؼرآن شقئا سقاه ،ولق كاكت أي البساؿؾة لؾتارب باذكر اهلل ٓ
ٍ
تقققػ :أي طـ كقهنا مرادة ٕثبتت بربافة أي يف سقرة التقبة كسائر السقر ،فؾؿا ُأسؼطت مـ سقرة برافة ُطؾؿ أن
طـ
واجب الؿتابعةٕ :كف إما ٍ
وأئؿاتفؿ
إثباهتا طـ تقققػٕ :ن رسؿ الؼرآن
ُ
بلمر مـ الـبل ﷺ أو باتػا الصاحابة ﭫ ّ
ُ
الخؾػاف إربعة :كؿا قال الخراز:
أن يتبعاااااقا الؿرساااااقم يف الؼااااارآن

وواجاااااب طؾاااااك ذوي إذ اااااان
ٌ
وط ّؾؾف محؿد العاقب يف «كشػ العؿك» بؼقلف:

باجتؿاااااااع الراشااااااديـ الخؾػااااااا

ٕكااااف إماااااا بااااالمر الؿصاااااطػك أو

رسؿ الؼرآن طؾك ذا الـسؼ إما تب ًعا ٕمر طـ الـبل ﷺ أو شجؿاع الصحابة ،ورأسفؿ إئؿة الخؾػاف إربعة ،وقاد
اتػؼقا طؾك كتابة (بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ) يف أول السقر إٓ ما كان مـ سقرة التقبة.
وذ ب بعض أ ؾ العؾؿ و ق مذ ب مالؽ إلك أن البسؿؾة لقست آية مـ سقرة الػاتحة ،واحتج  $تعالك بلدلة مـفا:
حديث أبل ريرة و ق يف صحقح مسؾؿ «قسمت الصالة بوني وبون عبدي ىصتون فإذا قال -أي العبد :-الحمد هلل
َ

َ ق

ِلربلٱم قعَٰنى ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
رب العالمون الحديث» فافتتح أي سقرة الػاتحة بؼقلف تعالك ﴿ :ق
نيل ،﴾٢ولؿ يذكر بسؿؾة.
ِ
لَّلل ِ

وأجقب طـ ذلؽ كؿا ذكر الؿصـػ أكف ذكر يف الحديث ما يختص هبا مـ أيات دون اقر ا ،والبسؿؾة أية مشرتكة بقـ
الػاتحة وبقـ اقر ا مـ السقر مع أكف ورد يف رواية ،فنذا قال « :بسم اهلل الرحمن الرحوم يقول اهلل تعالى :ذكرين
عبدي » إٓ أن ذه الزيادة ٓ تصح.
َ

َ ق

ِلرب لٱم قعَٰنى ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
واحتج أيضا بحديث «كاىوا يتتتحون القراءة بو﴿ ل ق
ني ل﴾» و ق يف الصحقح ،وأجقب طـف بلن الؿراد
ِ
لَّلل ِ

اسؿ السقرةٕ :ن مـ ققاطد أسؿاف السقر الؼرآكقة أهنا تسؿك بلوائؾفا ،و ذا كثقر يف كالم السؾػ رحؿفؿ اهلل تعالك:
َ

َ ق

ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
فنهنؿ يسؿقن سقرة الػاتحة بسقرة ﴿ل ق
ني﴾ ،ويؼال اختصارا سقرة الحؿد.
بلٱمعَٰن ِى قل
لَّللِلر ِ

واحتج أيضا يف ما وقع يف رواية «وكاىوا ال يقرؤون بسم اهلل الرحمن الرحوم» وأجقب طـفا بلن ذه الزيادة ،وإن كاكت
يف «مسؾؿ» إٓ أهنا ضعقػة شاذة ،و ذا الؽالم متعؾ ٌؼ بإحاديث القاردة بالجفر ببسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ.
أصال،
وإضفر أن إحاديث التل رويت يف الجفر با«بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» ٓ ،يثبت مـفا شلف ،و ل إما ضعقػة ً
=

َّ
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الرابع :ؾ قرافة البسؿؾة يف الصالة شرط أم ٓ؟
فجوابهّ :
أن كؾ مـ جعؾفا آية ماـ الػاتحاة شارط قرافهتاا يف صاحة الصاالة ،وماـ كػاك ذلاؽ لاؿ
()1

يشرصفا.

الخامس :مـ لؿ يشرط قرافهتا يف الصالة ،ؾ تجب طـده قرافهتا؟
وجوابه :مـ أوجب قرافة الػاتحة أوجبفا كغقر ا مـ آياهتا.

()2

السادس :مـ لؿ يقجب البسؿؾة ،ولؿ يشرصفا ،ؾ ُتؽره قرافهتا طـده؟
قال مالؽ :كعؿ ،وقال اقره ٓ :تؽره.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
ِ
وإما صحقحة إصؾ :إٓ أن ذ ْكر الجفر فقفا ضعقػ ،وإكؿا يحػظ الجفر با«بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» يف «الػاتحة»
طـ الصحابة مققق ًفا مـ فعؾفؿ ﭫ ،وأضفر إققال يف ذه الؿسللة أن البسؿؾة آية مـ الؼرآن الؽريؿ جلف هبا
لإلشارة إٓ أوائؾ السقر ،ولقست آية مختصة بسقرة مـ السقر دون اقر ا ،فؾقست آية يف «الػاتحة» وحد ا ،أو آية
با«البؼرة» وحد ا ،أو آية يف «آل طؿران» وحد ا ،وإكؿا ل آية قرآكقة جلف هبا لؾػصؾ بقـ السقر :وٕجؾ ذا
ُأسؼطت مـ العد طـد بعض العاديـ لؾؼرآن الؽريؿ ،و ُذكرت فقف يف مقاضع أخر.
ويف بعض العد ومـف العد الؽقيف الذي طؾقف مصحػ الؿديـة الـبقية ُطدت الػاتحة آية ،ولؿ تعد يف اقر ا مـ أيات،
والػر بقـ ذا الؼقل وبقـ اقره أن مـ قرأ «الػاتحة» أستحب لف أن يؼرأ البسؿؾة معفإ :ن البسؿؾة آية ولق
َ ق َ ۥ َّ ق َ ق ق
َ ق َ ۥ َّ
لَّلل ِل
ني ﴾ ،فا﴿لٱۡلىد ِ
بلٱمعَٰن ِى قل
أسؼطفا لؿ يؽـ مسؼطا ٔية مـ «الػاتحة» ،فؾق قرأ الؼارئ يف صالتف با﴿لٱۡلىد ِ
لَّللِلر ِ
ق َ
لٱم قعَٰنقى ق
ني ل ﴾٢إلك تؿام السقرة كان قارئ بالػاتحة كؾفا :ولؽـ إكؿؾ أن يؼرأ هبا مع البسؿؾة لؿا يف «صحقح
ب
ِ
ر ِ
َّ ٓ
َّ
َّ
لٱَّلل َّ
ِنَٰمۡحلٱلرحِي ِه ل﴾ ﴿ لإِنال
ِلٱلر
مسؾؿ» مـ حديث أكس ﭬ أن الـبل ﷺ قال« أىزلت علي آىتا سورة ثم قرأ ﴿ لِمۡسِب
ق َ ق ق
ق َ
أع قط َي قنَٰكلٱمك َِث قرل » ﴾١إلك تؿام السقرة ،فدل ذا الحديث أن البسؿؾة مستحب اشتقان هبا يف مبادئ السقر ،وإن
كاكت لقست آية مـ السقرة بعقـفا :بؾ ل آية مستؼؾة جلف هبا لؾػصؾ بقـ السقر ولإلشارة إلك أول السقرة.
( )1و ذا الؿلخذ مبـل طؾك الؿسللة الؿتؼدمة ،فنذا قؾـا :إن البسؿؾة آية مـ الػاتحة لزمت قرافهتا ،وإذا قؾـا :ل آية
مستؼؾة ،و ق الصحقح لؿ تؾزم قرافهتا وجق ًبا ،وإكؿا جلف هبا استحبا ًبا.
( )2و ذا متعؾؼ بؿا سبؼ مع التػريؼ بقـ الشرصقة والقجقب ،أي أن مـ قال بعدم شرصقتفا ؾ تجب طـده قرافهتا؟
فذكر أكف مـ أوجب قرافة الػاتحة أوجبفا كغقر ا مـ آياهتا.
( )3ما ذكره  $تعالك طـ مالؽ مبـل طؾك ما سبؼ طـف بلكف ٓ يرى أن البسؿؾة آية مـ «الػاتحة» ،فنذا كاكت كذلؽ ففق
ٓ يقجب قرافهتا ،و ؾ تؽره طـده؟ فذكر أن مال ًؽا قال :كعؿ ،وقال اقره ٓ :تؽره.
=
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السابع :مـ شرط قرافهتا ،أو أوجبفا ل يجفر هبا يف الصالة؟
جؿاع ماـ الصاحابة والتاابعقـ :كاابـ طبااس واباـ الزبقار واقر ؿاا،
قال الشافعل :كعؿ ،وبف قال
ٌ
وكعطاف وصاووس ومجا د ،واقر ؿ.
وقال أحؿد وأبق حـقػة ٓ :يجفر هبا.
وحجة الجاهر :حديث أبل ريرة ،وكسائر آياهتا.
وحجة الماىع :حديث أكس الؿتؼدم ،وقد ذكركاه.
وقد روي طـ أكس مـ اقر وجف« :كان رسقل اهلل ﷺ يجفر :باا«بساؿ اهلل الارحؿـ الارحقؿ» » رواه
()1

الخطقب بطرقف يف كتابف يف البسؿؾةْ ،
وأش َب َع الؽالم فقف .

ٓ
َّ ق َ
ِلَمٜرى َٰ قُ ق
هالو ۥُ َر قسهه َٰ قُال}
الثامن :يستحب التارب بالبساؿؾة يف ابتاداف كاؾ أمار :لؼقلاف تعاالكِ { :مۡسِبلٱَّلل
ق
َّ
ِهيلسهنق َي قن َٰ قيلهًَّ ۥ
[ قد ،]41:ولؼقلف تعالك { :إًَّ ۥ
هٍ لو ۥ
َّ
ِمۡسِبلٱَّلل َّ
ِنَٰمۡحلٱلهرحِي ِهل٣٠لأ ََّّل قلت َعنۥهِ ٞق ق َّ
لَل}[النمل،]13 :
ِلٱلهر
هٍ ل
ِ
ۥ ق
َّ
ِيلسن َي قن َٰ قيل﴾ طـقان الؽتاب ،أو أ ّكف مـ كالمفا.
وققلف﴿ :لإًِ ۥٍ لو

و ّ
ٕن اشجؿاع طؾك ابتداف كتاباهتا يف اشمام ،وقرافهتا إما وجق ًبا أو استحبابا يميد ذلؽ.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
الصالة أكف ربؿا ُكره طـد ؿ شل ٌف يف الصالة
فالؽرا قة طـد مالؽ محؾفا يف صالة الػرض ،ومـ ققاطد الؿالؽقة يف ّ
ٍ
فرض فقجعؾقكف مؽرو ً ا ،وأما يف صالة الـػؾ فال يؽر قكف ،تب ًعا
فرضا دون الـػؾ ،فقػرققن بقـ ما يتعؾؼ بصالة
ٍ
جؿؾة مـ الؿسائؾ طـد
شرطا ما ٓ يتقسع يف صالة الػرض ،فق َقعت
لؾتقسع فقفا شر ًطا ،فنن صالة الـػؾ ُيتقسع فقفا ً
الؿالؽقة الؼقل بؽرا تفا يف الػرض ،مع التقسقع فقفا يف صالة الـػؾ :كفذه الؿسللة.
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ذا الؿقضع السابع مـ الػقائد ما تؼدمت اششارة إلقف مـ الجفر با«بسؿ اهلل الرحؿـ
الرحقؿ» ،وجؿفقر أ ؾ العؾؿ طؾك طدم الجفر هبا و ق الصحقح الؿقافؼ لألحاديث الـبقية ،وإحاديث الؿصرحة
بالجفر ٓ يثبت مـفا شلف ،و ل مسلل ٌة أفرد ا محدثق الشافعقة بالتصـقػ كالدار قطـل والخطقب  $تعالك ،إٓ
تصريحا مرفقطا إلك الـبل ﷺ ٓ يثبت مـفا شل ٌف :بؾ الؿعفقد صالتف ﷺ ق طدم
أن إحاديث القاردة يف ذلؽ
ً
الجفر با«بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ».
( )2ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ذا الؿقضع الثامـ مـ الػقائد الالئحة :أكف (يستحب الترب ) ،أي صؾب الربكة و ل
كثرة الخقر ودوامف ،والترب تػعؾ يراد بف صؾب الخقر وكثرتف ودوامف ،فقستحب الترب بالبسؿؾة يف ابتداف كؾ أمر:
ومحؾف طـد ؿ ما لؿ يؽـ مؽرو ا أو محر ًما فنصالقف مـصرف إلك الؿعفقد طـد ؿ :و ق إمر الؿلمقر بف شرطا مـ
واجب أو مستحب أو أمر مباح ،ويبتدأ فقف با«بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» صؾبا لؾربكة بذكر اهلل  ۵وتبعا لؿا تؼرر
=

01

َّ
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التاسع :قد يستدل با« :بسؿ اهلل» مـ يـؽر اشتؼا آسؿ الؿعظؿ ،ويؼاقل :اق طؾاؿ طؾاك الارب تباار
طؾؿا اقر مختص.
وتعالك :إ ْذ لق كان مشتؼا لؽان ً
()1

ولؽـ قد يجاب بلكف طؾؿ بالغؾبة :فاختص بف تعالك ،كؿا اختص الـجؿ بالثريا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
بالؼقاطد الشرطقة مـ إمر وآستعاكة باهلل  ۵يف كؾ فعؾ ،ومـ دٓئؾ آستعاكة بف گ ققل الػاطؾ طـد فعؾف:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،ومحؾ ذلؽ ما جاف إمر فقف مطؾ ًؼا اقر ٍ
مؼقد ،أما ما جاف البقان الشرطل بلكف يبدأ بغقر
فؿثال الصالة لؿ ِ
يلت أن اشكسان إذا أراد أن يصؾل أن
البسؿؾة فال ُيشرع فقف حقـئذ أن يبدأ فقف اشكسان بالبسؿؾةً ،
يؼقل بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ثؿ يؽرب :بؾ ٓ يؼقل شق ًئا كؿا ققؾ لإلمام أحؿد تؼقل قبؾ التؽبقر شق ًئا؟ فؼال،ٓ :
يعـل أن اشكسان إذا دخؾ يف الصالة دخؾ بؼقلف :اهلل أكرب ،فنذا جاف اشيضاح مـ الشرع بعدم البدافة ببسؿ اهلل
اػال مـ ذلؽ فنكف يرجع إلك ذا إصؾ :و ق الترب بذكر «بسؿ اهلل
الرحؿـ الرحقؿ ُوقػ طـ ذلؽ ،أما إذا كان ً
الرحؿـ الرحقؿ» يف ابتداف إمر.

ۥ ق
َّ
ِيلسن َي قن َٰ قي لهً ۥٍ ل
لو

ٓ
َّ ق َ
َّ
ِلَمٜرى َٰ قُ ق
الو ۥُ َر قسه َٰ قُا ل﴾ وبؼقلف تعالك ﴿ :إًِ ۥٍ
واستدل الؿصـػ طؾك ذلؽ بؼقلف تعالك ﴿ :لِمۡسِبلٱَّلل
َّ
َّ
ِمۡسِبلٱَّلل َّ
ِنَٰمۡحلٱلرحِي ِه ل ﴾٣٠وبؿا جاف مـ اشجؿاع طؾك ابتداف كتابتفا يف اشمام :يعـل يف الؿصحػ اشمام الذي
ِلٱلر
ُكتب يف زمـ طثؿان ،وكسخت مـف كسخ لتؽتب الؿصاحػ طؾك كسؼف ،واستدل أيضا بإمر بؼرافهتا إما وجقبا أو
استحبا ًبا ،يؼقل ذلؽ مؿا يميد استحباب الترب بالبسؿؾة يف ابتداف كؾ أمر ملمقر فقف شرع أو مباحٍ  ،أما الؿؽروه
والؿحرم فال يبدآن هبا وذكر بعض فؼفاف الحـػقة أن مـ ابتدئ الؿحرم ببسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ فنكف يؽػر تبعا
لؼاطدهتؿ يف ذه الباب مـ التشديد مـ آستفزاف بذكر اهلل تبار وتعالك ،والصحقح أكف ٓ يؽػر بؿجرد الؼقل إٓ
أن يؽقن قال ذلؽ استفزا ًف أو سخرية وكحق ذلؽ مؿا يدل طؾك كػره بػعؾف ،أما إن كان قالفا بابتداف أمر محرم ٓ
طؾك إرادة آستفزاف فنكف ٓ يؽػر إٓ أكف قد جاف بؿحرم ،كؿا لق أراد أن يشرب الخؿر فؼال« :بسؿ اهلل الرحؿـ
الرحقؿ» فنن شرب الخؿر حرام والحرام ٓ يستػتح بذكر اهلل لؿـاقضتف أمره گ.

( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع التاسع أكف قد يستدل طؾك وجف التؼريب هبذا الؼقل باا«بساؿ اهلل» ماـ يـؽار
اشتؼا آسؿ الؿعظؿ :يعـل اسؿ اهلل ،فنن العؾؿاف مختؾػقن يف الؼقل باشتؼاقف ،والصحقح أكف مشتؼ ،قال :ويؼاقل
طؾؿاا اقار مخاتص :أي يؿؽاـ
ذا الؼائؾ :ق طؾؿ طؾك الرب تبار وتعالك :أي يتؿقز بف ،إذا لق كان مشت ًؼا لؽان ً
وققطف طؾك الرب الؿعبقد وطؾك اقره ،فقؿـع مـ اشتؼاقف لذلؽ ،وأجقب طـ ذا بؿا ذكره الؿصـػ بؼقلف :لؽـ قد
يجاب أكف طؾؿ لؾغؾبة :أي صار مختصا باهلل گ لؿا اؾب مـ إصالقف طؾك الؿعبقد بحاؼ دون ساقاه :كؿاا اخاتص
الـجؿ بالثريا ،أي كؿا جرى طرف العرب ووقع يف الخطاب الشرطل أن الـجؿ إذا ذكر فالؿراد بف الثريا :ومـف حديث
«إذا صؾع الـجؿ ارتػعت كؾ طا ة» وفقف ضعػ ،ومـ أ ؾ العؾؿ مـ يحسـف ،فنن الـجؿ يف ذا الحديث يراد بف الثريا
=

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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الؿحد ِ
ِ
ث طـاد ماـ
العاشر :سطر« :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» إن كتب طؾك قصد الؼرآن حرم حؿؾف طؾك
()1

ٓ يشرتط أية وطـد مـ يرا ا آية ،وإن كتب لؾذكر والترب لؿ يحرم.
َ

َ ق

ِلربلٱم قعَٰنى ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
ققلف تعالك﴿ :ل ق
نيل[﴾٢الػاتحة]2:
ِ
لَّلل ِ

فقف مـ ذلؽ:
َ

ق َ ۥ َّ
لَّللِل﴾ ٕكاف
الحادي عشر :وجقب حؿد اهلل أو شؽره طؾك كعؿف طـد ماـ قاال معـا اا :ققلاقا﴿ :لٱۡلىهد ِ
()2

تعالك أمر بف ،و ق الؿـعؿ طؾك الحؼقؼة ،وٓ تعد كعؿف.

()3

الثاين عشر :يعؾؿـا كقػ كحؿدهٕ :كف ذو الؽؿال الؿطؾؼ ،فاستحؼ الحؿد الؿستغر لجؿقع أكقاطف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
تبعا لؿا صار طؾؿا بالغؾبة طـد العرب ،وجرى طؾقف الخطاب الشرطل أن الـجؿ إذا أصؾؼ أريد بف الثريا ،فؽذلؽ اسؿ
اهلل إذا وقع ذكره فنكف يختص بالؿعبقد بحؼ و ق ربـا گ.
وققلف  $تعالك يف وصػ اسؿ اهلل بآسؿ الؿعظؿ الؿقافؼ لؾشرع أكف يؼال آسؿ إحسـٕ :ن اهلل تعالك قال:
ق َّ َ ق
ِلٱۡل َس قىا ٓ ۥا َ ۥ
لٱۡل َس ق َٰ
َن ل﴾[إطراف ]181:ومػرد ا آسؿ إحسـ ،فؽؾ اسؿ مـ أسؿاف اهلل يعرب طـف بلكف اسؿ أحسـ
﴿و َِّلل
كؿا يؼال :آسؿ إحسـ الرحؿـ أو آسؿ إحسـ الرحقؿ ،و ؾؿ جرا.
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك الؿقضع العاشر أن سطر «بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» أي كتابتف يف سطر إن كتب طؾك قصد
ِ
الؿحدث ،ومسف لفٕ ،كف ٌ
قرآن طـد مـ يؼقل بذلؽ ،وإن كتب طؾك إرادة الذكر والترب لؿ
الؼرآن حرم حؿؾف طؾك
يحرم ،وكذا التؾػظ بف فنن الؿحدث حد ًثا أكرب يف أصح ققلل أ ؾ العؾؿ ٓ يجقز لف أن يؼرأ الؼرآن ،فنذا قال« :بسؿ
اهلل الرحؿـ الرحقؿ» طؾك إرادة قرآكقتفا حرم ذلؽ ،وإن قال« :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» ٓ طؾك إرادة الؼرآن وإكؿا
طؾك إرادة كقهنا ذكرا مـ إذكار جاز ذلؽ .

َ ق َ ۥ َّ ق َ
لٱم قعَٰنقى ق
ني ل[﴾٢الػاتحة،]2:
ب
ٱۡلىد ِ
( )2ققلف  $تعالك يف الؿقضع الحادي طشر فقؿا يستـبط مـ ققلف تعالك ﴿ :ل ل
ِ
لَّللِلر ِ
َ

َّ
(وجقب حؿد اهلل أو شؽره طؾك كعؿف طـد مـ قال معـا ا :ققلقا ﴿ :ق
لَّللِ﴾) ،أي أن ققلف تعالك يف استػتاح
ٱۡل َى ۥد ِ ل

السقرة إما أن يؽقن خربًا وإما أن يؽقن إكشاف ،فلما كقكف خربًا فعؾك معـك أن اهلل  ۵يخرب أن الحؿد هلل گ ،وأما
طؾك إرادة كقهنا إكشاف فؽلن اهلل  ۵يلمر طباده بلن يؼقلقا :الحؿد هلل ،فقؽقن أمرا بالحؿد وإمر بالحؿد دال طؾك
وجقب حؿد اهلل گ وشؽره ،ومـ صرائؼ حؿده وشؽره أن يؾفج اشكسان بحؿد اهلل :فقؼقل :الحؿد هلل ،وطـد ابـ
ماجف بسـد صحقح مـ حديث جابر ﭬ أن الـبل ﷺ قال« :أفضل الشكر الحمد هلل».
( )3ققلف ( :$فاستحؼ الحؿد الؿستغر لجؿقع أكقاطف) ،أي الشامؾ لجؿقع أكقاطف ،فالؿراد لالستغرا طؿقم
إفراد ،فؽؾ أفراد الحؿد وأكقاطف ل لذاتف گ.

َّ
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صريحا يف
الثالث عشر :يـبغل لؾحامد والشاكر أن يص ّرح باسؿ الؿـعؿ ال َعؾؿ قبؾ القصػ :لقؽقن
ً
قصده بالشؽر ويخصصف بف.

()1

مشعر بالـعؿة :فقـبغل التـقيف بذكر الـعؿة طـد شاؽر إ :ن الارب اق الؼاائؿ
الرابع عشر :لػظ الرب
ٌ
بؿصالح الؿربقب ،واشكعام طؾقف بؿطالبف وحاجاتف.
الارب
الخامس عشر :الدٓلة طؾك وجقده تعالكٕ :ن العالؿ محتاج إلاك مقجاد لاف ،و ،.......و اق
ّ
()2

تعالك.

السادس عشر :فقف دلقؾ طؾك طؾؿفٕ :ن الرب الؼائؿ بالؿصالح ٓبد مـ طؾؿف بقجقد ا لقققعفا طؾاك
حسبفا.
السابع عشر :فقف دلقؾ طؾك قدرتفٕ :ن مـ يرب العالؿقـ ويؼاقم بؿصاالحفؿ يجاب أن يؽاقن قاادرا
طؾقفا.
الثامن عشر :الدٓلة طؾك حؽؿتف تعالكٕ :ن العالؿ العؾقي والسػؾل يف ااياة اشتؼاان ،فؿاـ فؽار يف
الحؽؿ الظا رة والباصـة يف العالؿ طؾِ َؿ أن صاكعف مدبره حؽقؿ طؾقؿ.
التاسع عشر :بقان أن إلػ والالم طؾك الحؿد ٓ ،لغقر اهلل سابحاكف :باؾ يخاتص بحؿاده تعاالكٓ ،
ــــــــــــــــــــــــــــ

َ ق َ ۥ َّ ق َ
لٱم قعَٰنقى ق
نيل ،﴾٢فذكر اسؿ الؿـعؿ (اهلل) ثؿ ذكر وصػف با(رب العاالؿقـ)
ب
( )1أخذه مـ أن اهلل  ۵قال﴿ :لٱۡلىد ِ
ِ
لَّللِلر ِ

ففذا دال طؾك معـك آسؿ والقصػ طـد الـحاة ،وأما طؾك ققاطد الخطاب الخربي فاهلل اسؿ مـ أسؿاف ربـا ،۵
ورب العالؿقـ اسؿ مـ أسؿاف ربـا  ،۵والػر بقـفؿا أن إول و ق اهلل اسؿ هلل  ۵مـ إسؿاف الؿػاردة ،وأماا
رب العالؿقـ ففق اسؿ هلل  ۵مـ إسؿاف الؿركبة الؿضافةٕ :ن أسؿاف اهلل الحسـك مـ جفاة اشفاراد والرتكقاب
تـؼسؿ إلك كقطقـ:
النوع األول :األسماء المتردة؛ مثؾ :اهلل ،الرحؿـ ،الرحقؿ.
والثاين :األسماء المركبة :مثؾ :رب العالؿقـ ،مالؽ الؿؾؽ ،طالؿ الغقب والشفادة ،فنن ذه إسؿاف هلل  ۵ل
أهنا وقعت مر كبة مضافة ،ذكر ذا الؿعـك أبق العباس ابـ تقؿقة الحػقد يف «الػتاوى الؿصرية».
( )2ما ذكره الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الخامس طشر مـ الدٓلة طؾك وجقد اهلل تعالكٕ :ن العالؿ محتاج إلك
مقجد لفٕ ،كف حادث ،والحادث ٓبد لف مـ مقجد يقجدهّ ،
أيضا
فقدل ذلؽ طؾك وجقد اهلل  ۵،ويدل طؾك ذلؽ ً
َ

َ ق

ِلرب لٱم قعَٰنى ق
ٱۡل َى ۥد ِ َّ ق
وققع الحؿد هلل گٕ :ن الحؿد لف  ۵وقع بؼقلف ﴿ :ل ق
ني ل ﴾٢فحؿد طؾك ربقبقتف لؾعالؿقـ
ِ
لَّلل ِ

فحؿده بذلؽ دال طؾك أكف مقجقد گٕ ،ن العدم ٓ يحؿد ،وإكؿا الؿحؿقد ق الؿقجقد.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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سقؿا إذا قؾـاّ :
إن ذلؽ ٓستغرا أكقاع الحؿد .

()1

المويف عشرين :أن لػظ الرب يدل طؾك طؾؿف بالجزئقاتّ :
ٕن الارب الؼاائؿ بؿصاالح مربقباف يتعاقـ
طؾؿف بجزئقات مـافعف ومضاره ،وإٓ اكؼضت مراطاتف ٕحقالف لعدم طؾؿف بجزئقاتف ،ويميده ققلاف تعاالك:
َ

ق
قق ق ۥ ۥ
لشأنلل﴾[يقكس ]61:أية.
لِف
﴿ووالثكِن ِ

()2

َ ق

الحادي والعشرون :ققلف تعالك﴿ :ل قربلٱم قعَٰنى ق
نيلّ ﴾٢
يدل طؾاك كػال الجفاةٕ :كاف تعاالك رب العاالؿ
ِ
ِ

ٍ
مستغـ طـاف بعاد
وخالؼف ،والعالؿ ما سقاه ،فقجب تؼدمف طؾقف واستغـاؤه طـف :لقجقده قبؾف ،فؽذلؽ ق
()3

وجقده كؿا كان قبؾف ،ولذلؽ ققؾ :ق أن طؾك ما طؾقف كان.

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ما ذكره الؿصـػ يف القضع التاسع طشر معـاه أن الحؿد ٓ يذكر معر ًفا با(أل) إٓ هلل ،وطؾؾف بؼقلفٓ( :سقؿا إذا قؾـا
قؾـا إن ذلؽ ٓستغرا أكقاع الحؿد) أي ٓستقعاب جؿقعفا وشؿقل أفراد ا فال يؽقن كذلؽ إٓ هلل  ۵فنذا ققؾ:
الحؿد هلل فؿعـاه أن جؿقع الؿحامد كؾفا هلل گ ،فقؽقن ذا الؾػظ مختصا بف وٓ يؼال لغقره ،إٓ أن بعض أ ؾ
مخصقصا مـ الحؿد
جـسا
ً
العؾؿ تقسعقا يف أن يؼقل اشكسان الحؿد لػالن طؾك إرادة أن إلػ والالم لؾجـس ،أي ً
وإولك تركف ومثؾف الؼقل بالتح ّقات لػالن ،فنن القاقع يف الخطاب الشرطل التحقات هلل طؾك إرادة
يؽقن لػالن،
ْ
جـسا معقـًا مـفا جاز ،فساغ ققلف:
استغرا جؿقع إفراد ،فنن جؿقع التحقات ٓ تؽقن إٓ هلل گ ،لؽـ لق أراد ً
تحقايت لػالن ،أي تحقات تختص بف ٓ جؿقع تحقايت ،فنن جؿقع التحقات الؽامؾة مـ العبد ٓ تؽقن إٓ لربف ،۵
فقدل ذلؽ طؾك جقاز الؼقل :الحؿد لػالن كظقر الؼقل يف التحقات لػالن إٓ أن إولك أن يرتكف اشكسان أد ًبا مع اهلل
گ ،وأن ذكر ا بإلػ والالم يؽقن هلل  ،۵فقؼقل الؿرف :الحؿد هلل ويؼقل التحقات هلل ،والؼقل فقفا كالؼقل فقؿا
ُيشرت مـ إسؿاف بقـ الخالؼ والؿخؾق  :كالرحقؿ والعزيز وأشبا فؿا ،فنهنا تؼع وص ًػا لؾخالؼ ووص ًػا
ق ق
لؾؿخؾق  ،فقجقز إيؼاطفا بإلػ والالم لؾؿخؾق ٓ طؾك إرادة كؿال آتصاف هبا ،ومـف ققلف تعالكَٰٓ ﴿ :
يأ ُّي قُال
َ
ٱم قع ِز ۥزل﴾ [يقسػ ]78:فن ّكفؿ أرادوا طزة تـاسبف فجاز ذكره بإلػ والالم.

( )2أراد الؿصـػ  $تعالك يف ذا الؿقضع الرد طؾك الػالسػة :أن طؾؿ اهلل بالجزئقات ،فبقـ أكف مؿا يرد طؾقفؿ لػظ
الرب القارد يف أية :ووجف ذلؽ أو ققام الرب بؿصالح الخؾؼ ٓ يؿؽـ إٓ مع طؾؿف بجزئقات مـافعفؿ ومضار ؿ
وإٓ ض ُعػت رطايتف ٕحقالفؿ :لعدم طؾؿف بجزئقات تؾؽ إحقال ،فؾؿا ُوصػ باسؿ الرب دل ذلؽ طؾك كقكف
لؿا بالؽؾقات.
طالؿا بالجزئقات كؿا أكف طا ً
ً

ق َ
لٱم قعَٰنقى ق
نيل[﴾٢الػاتحة] دال طؾك كػل الجفة ،وطؾؾف بؼقلف ٕكف
ب
ِ
( )3ذكر الؿصـػ  $تعالك أن ققلف تعالك﴿ :لر ِ
ٍ
مساتغـ طاـ الخؾاؼ
تعالك رب العالؿ ،والعالؿ ما سقاه ،فقجب تؼدمف طؾقف واستغـافه طـف لقجقده قبؾف ،فاهلل گ
=
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َّ
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رب» لػظ لؿػرد مضاف إلاك كاؾ ماا ساقاه ،فاال
الثاين والعشرون :فقف دٓلة طؾك التقحقدٕ :ن لػظ « ّ
رب لؾعالؿ سقاه.
الثالث والعشرون أن لػظ العالؿقـ جؿع :فقدل طؾك تعدده ،وقد ققؾ يف طدده أققال ذكرهتا يف اقر ذا
مجااز ماـ إصاال لػاظ الابعض طؾاك
الجزف ،وطؾك ذا فؼقل الؿتؽؾؿقـ :العالؿ ماا ساقى اهلل تعاالك
ٌ
()1

الؽؾ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
وباصال،
ً
فقؽقن مستغـ ًقا طـ الجفة :فتـػك طـف ،ولػظ الجفة لػظ مجؿؾ لؿ يرد يف الؽتاب والسـة ،و ق يحتؿؾ حؼا
ولذلؽ يؼال :إن الجفة تحؿؾ طؾك أحد معـققـ:
أمرا وجقد ًيا ،و ق شل ٌف مخؾق اقر اهلل گ ،فال ر ْيب حقـئذ مـ كػل الجفة طـف گ ٕكف ٓ
أولهما :أن يراد هبا ً
يحقط بف شلف مـ خؾؼف و ذا معـك ققل الطحاوي( :وٓ تحقيف الجفات الست كسائر الؿبتدطات) يعـل مـ
الؿخؾققاتٕ :ن الؿخؾققات تحقطفا تؾؽ الجفات ،وأما ق گ فال يحقطف شلف مـ الؿخؾققات.
واآلخر أن يراد بالجفة أمر طدمل ،و ق ما فق العالؿ :فحقـئذ ٓ يؽقن الحؼ كػل الجفة :فنكف لقس فق العالؿ إٓ
اهلل گ.
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ذا الؿقضع أن لػظ العالؿقـ جؿع أي دال طؾك أفراد متعددة وقد اختؾػ يف طد ا،
ولؿ يثبت يف ذلؽ شق ًئا مـ الؿـؼقل أطداد العقالؿ ٓ يعؾؿفا إٓ اهلل گ ،والعالؿ طـد العرب يطؾؼ طؾك إفراد
الؿتجاكسة مـ الؿخؾققات ،فؼقؾ لإلكس :طالؿ اشكس ،لؿا بقـفؿ مـ الؿجاكسة ،وققؾ لؾؿالئؽة :طالؿ الؿالئؽة
لألمر كػسف ،وقؾ يف سائر العقالؿ ذلؽ الؼقل ،وحقـئذ يؽقن ققل الؿتؽؾؿقـ العالؿ ما سقى اهلل تعالك اقر ٍ
جار طؾك
ســ العربقةٕ :ن ســ العربقة يؼتضل أن العالؿ اسؿ لألفراد الؿتجاكسة مـ الؿخؾققات ،ولقست كؾ الؿخؾققات
مثال مخؾق لقس لف كظقر مـ جـسف ،وكذا الؽرسل الرباي ق مخؾق  :لؽـ لقس لف شلف
أفراد متجاكسة ،فالعرش ً
مـ جـسف ،فال يدخؾ يف اسؿ العا َلؿ ويختص العالؿ بإفراد الؿتجاكسة والؿخؾققات بقـ أفراد متجاكسة أو اقر
مجاز مـ إصال
تخريجا لؼقل الؿتؽؾؿقـ :العالؿ ما سقى اهلل ،فزطؿ أكف
وأوجب ذا يطؾب الؿصـػ
متجاكسة،
ٌ
ً
َ
البعض طؾك الؽؾٕ :ن اسؿ العا َلؿ كؿا تؼدم طؾك إفراد الؿتجاكسة و ل متعددة ،فؿـفا اشكس والجـ والؿالئؽة
والحققان ،فقؽقن قق ُلفؿ( :العالؿ ما سقى اهلل) مـ جعؾ العالؿ معر ًفا هبذا التعريػ مجاز أصؾؼ فقف لػظ البعض
طؾك الؽؾ ،وإكؿا يصار إلك الؿجاز مع ثبقت تؾؽ الحؼقؼة ّأو ًٓ ثؿ كؼؾفا إلك معـك جديد ،و ذا الؿعـك الذي ذكره
الؿتؽؾؿقن ٓ ،يعرف يف الؾسان العربل فؾقس يف الؾسان العربل إصال العالؿ طؾك أكف ما سقى اهلل ،ولؽـ يطؾؼقن
العالؿ طؾك أفراد متجاكسة ،فؿا يؼع يف بعض كتب العربقة الؿتلخرة مـ ققلفؿ :العالؿ ما سقى اهلل ،ملخق ٌذ مؿا جرى
طؾقف طؾؿاف الؽالم والؿـطؼ والػؾسػة طؾك آصطالح طؾك تسؿقة ما سقى اهلل طالؿ ،ففق اصطالح ،ولقس حؼقؼة
=
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الرابع و العشرون :يـبغل وصػ الؿحسـ بلطؿ صػات إحسااكفٕ :ن ذلاؽ أبؾاغ يف الؿادح ،وأدطاك
لؾشؽر.
َّ
ققلف تعالكَّ ﴿ :
ِنَٰمۡحلٱلرحِي ِهل﴾٣
ٱلر

الخامس والعشرين :يـبغل َتعداد صػات الؿحسـ طـد شؽره ،وب ّث إكعامفٕ :كف أبؾغ يف شؽره وأدطاك
لؿعروفف.
السادس والعشرين :جقاز تعداد الصػات ،وإن شؿؾفا معـك واحدٌ  ،إذا كاكت إبـقاة متعاددة مختؾػاة
الؿعـك ،فنن كان «فعال ًكا» يدل طؾك كثرة الصػة وطظؿفا :مثؾ اضبان ،وساؽران ،و«فعقاؾ» يادل طؾاك
()1

الرحؿة ،الدائؿفا.
دوام الصػة :كا :كريؿ ،ولطقػ ،وضريػ ،ورؤوف ،فؽلكف قال :العظقؿ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
لغقية ،وأما الحؼقؼة الؾغقية لؾعالؿ ففق إفراد الؿتجاكسة.
َّ
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع السادس والعشريـ ،أن ققلف تعالك﴿ :ل َّ
ِيهل ﴾٣يادل طؾاك جاقاز
ٱلر
ِنَٰمۡحلٱلهرح ِ

تعدد الصػات :أي لؿقصقف واحد ،وأن تعدد الصػات ٓ يؾزم مـف تعدد الذوات بؾ تؽقن الذات القاحدة مقصقفة
بصػات طديدة ،فنن مـ مؼاآت بعاض مع ّطؾاة الصاػات الؿـاع مـفاإ :ن تعاداد الصاػة يقجاب تعاداد الاذات
شرطا :بؾ يؿؽـ أن تؽقن الذات واحدة لفا صػات متعددة :كربـا گ،
صحقحا ٓ ً
الؿقصقفة ،ولقس ذا
طؼال وٓ ً
ً
فنكف واحد ولف صػات متعددة ،ففق يقصػ بالرحؿة والعؾؿ والؽرم والحؾؿ إلك آخر ما جاف يف صػاتف گ ،وتؽقن
كؾفا مصروفة إلك ٍ
ذات واحدة :ل ذات ربـا گ.
ثؿ ذكر الؿصـػ  $تعالك أن ذا إن كان يف تعدد الصػات واقع وإن شؿؾفا معـك واحاد :أي وإن رجعات إلاك
أصؾ واحد مثؾ الرحؿـ والرحقؿ والؽريؿ و إكرم ،والعؾل و إطؾك :فانن كاؾ اساؿ ماـ آساؿقـ الؿاضاققـ
يرجعان إلك أصؾ واحد مـ الرحؿة أو العؾق أو الؽرم ،ومقجب ذلؽ كؿا قال :إذا كاكات إبـقاة متعاددة مختؾػاة
الؿعـك :أي إذا جافت طؾك بـاف يف كاالم العارب كاؾ واحاد يف آساؿقـ يػاار أخار يف بـائاف ،ويقجاب ذلاؽ
آختالف يف البـاف آختالف يف الؿعـك ،مثؾ الرحؿـ والرحقؿّ ،
فنن الرحؿـ جاف طؾك زكة «فعالن» ،والرحقؿ جاف
طؾك زكة «فعقؾ» كؿا قال الؿصـػ( :فنن كان فعالن يدل طؾك كثرة الصػة وطظؿفا مثؾ اضبان وسؽران) فنن ذا
البـاف يدل طؾك بؾقغ الغاية مـ الصػة ،كؿا قال ابـ طاصؿ يف «مرتؼك القصقل» قال:
وٓ يؼااااااااس تافاااااااف إشاااااااقاف

ٕن فعااااااااااااالن لالمااااااااااااتالف
=

َّ
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وققلف تعالك﴿ :ل قمَٰن ِ ق َ
ِييل﴾٤
ِكليِ ِملٱل ِ

السابع والعشرين :فقف دلقؾ طؾك البعث ويقم الؼقامةٕ :كف الؿاراد باتػاا  ،فنثباات مؾؽاف ٌ
دلقاؾ طؾاك
وجقده.
الثامن والعشرون :فقف ٌ
دلقؾ طؾك وققع الحساب إن كان ق الؿرا َد بالديـ ،وقد ققؾ بف.
التاسع والعشرون :فقف دلقؾ طؾك ثبقت الجزافٕ :ن لػظة «الديـ» يستعؿؾ فقاف ،وقاد ققاؾ باف أيضاا:
()1

وٕن فائدة الحساب الجزاف ،إن قؾـا :إكف الحساب.

المويف ثالثون :فقف دلقؾ طؾك الجـة والـار ،وما ذكره فقفؿإ :ن الجزاف يقم الؼقامة باتػا .
الحادي والثالثون :فقف دلقؾ طؾك طدلف تعالكٕ :ن الؿؾؽ إكؿا يحاسب طبده لقعامؾف بعدلاف ،ويجازياف
حتج إلقف ،ولذلؽ أشقر إلقف بؼقلاف
يعرج طؾك ذلؽ ،ولؿ ُي ْ
بحسب أفعالف ،ولق كان يػعؾ خالف العدل لؿ ّ
َ

َ

َ

تعالك { :قوًق قض ۥعلٱل قى قوَٰزِ قيلٱمُِ َس قط ِلِلق َِ ِملٱمُِ قيَٰ قىةِل}[إكبقاف ]47:أية.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
أي بـاف فعالن يجلف لؾدٓلة طؾك بؾقغ الغاية مـ الصػة ،وأما بـاف «فعقؾ» فقدل طؾاك دوام الصاػة وثبقهتاا كؽاريؿ
ولطقػ وضريػ ورؤوف ،فؽلكف قال -أي يف أية -العظقؿ الرحؿة الدائؿفا ،ففق رحؿان باطتباار طظؿاة الرحؿاة،
و ق رحقؿ باطتبار ثبقهتا ودوامفا ،و ذا أحد إققال التل ققؾت يف الػر بقـ الرحؿـ والرحقؿ.
وأحسـ إققال يف ذلؽ ما ذكره أبق طبد اهلل ابـ الؼقؿ  $يف «بدائع الػقائد» أن الرحؿـ اسؿ هلل دال طؾك تعؾؼ صاػة
الرحؿة بذاتف ،وأن الرحقؿ اسؿ هلل دال طؾك تعؾؼ صػة الرحؿة بالؿخؾقققـ الذيـ وقعت طؾقفؿ الرحؿة ماـ خؾاؼ اهلل
گ ،وإلك ذلؽ أشرت بؼقلل إيش؟
ورحؿااااة هلل مفؿااااا طؾؼاااات بذاتااااف

كاساااااااااؿ رحؿاااااااااان ثبااااااااات

أو طؾؼاااات بخؾؼااااف الااااذي رحااااؿ

فسااااؿف الاااارحقؿ فاااااز مااااـ سااااؾؿ

ق
ِهكليق َ
هِ ِمل
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ذيـ الؿقضعقـ الثامـ والعشريـ والتاسع والعشريـ أن ققلاف تعاالك﴿ :لمَٰن ِ

ِييل[﴾٤الػاتحة] يدل طؾك وققع الحساب إن كان ق الؿراد بالديـ ،أي إذا كان تػسقر الديـ الحساب ،ويؽقن
ٱل ِ
دآ طؾك ثبقت الجزاف إذا كان الؿراد بالديـ الجزاف ،والصحقح أن لػظ الديـ يدل طؾاك الحسااب والجازاف :ففاق

باطتبار مبدئف دال طؾك الحساب ،وباطتبار مـتفاه دال طؾك الجزاف ،فقؼع الحساب ّأو ًٓ ،ثؿ يؼع الجزاف ثاكقا بعد ذلؽ،
ويؽقكان جؿق ًعا مـدرجان تحت اسؿ الديـ.

( )2ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الحادي والثالثقـ أن ققلف تعالك﴿ :ل قمَٰن ِ ق َ
ِييل ،﴾٤دلقؾ طؾك طدلاف
ِكليِ ِملٱل ِ
يعارج
تعالكٕ :ن الؿؾؽ إكؿا يحاسب طبده لقعامؾف بعدلف ويجازيف بحسب أفعالف ،ولق كان يػعؾ خالف العدل لؿ ّ

طؾك ذلؽ ولؿ يحتج إلقف :أي لؿ يؽـ مالؽ طؾك الحؼقؼةٕ :ن حؼقؼة الؿؾؽ إكؿا تؽقن ماع العادل ،فانن الاذي ٓ
=

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)

07

الثاين والثالثون :التذكر لمخرة ،والتزود لفاّ :
مجازى بلطؿالاف،
ٕن مـ طؾؿ أكف محاسب طؾك أفعالف،
ً
تل ّ ب يف إصالحفا ،واجتفد يف احتساهبا.
ٍ
الثالث والثالثون :فقف ٌ
يقمئذ ،واستقاف الخؾؼ يف طدم التصارف فقاف بشالف ّإٓ
دلقؾ طؾك اكػراده بإمر
لؿـ أذن اهلل تعالك لف.
ق

اك قلن َع ۥب ۥدلهيَّ ق
ققلف تعالك{ :إيَّ ق
اكلن َس قجعِ ۥ
نيل﴾٥
ِ

الرابع والثالثون :حسـ إدب يف الخطاب بتؼديؿ ذكر الؿعبقد والؿستعان باف ،و اذا كظقاره{ :أق ق
ًهتل
ق ُّ ق ق َ
ًت ق
ٱغفِ َر قلَلقال}[إطراف { ،]155:أق ق
لُ َِمقه َٰ قٌالفق ۥ َ
ٱًُصًقال}[البقرة ٓ ،]682سقؿا يف مؼام السمال.
و ِِلٌالف

الخامس والثالثون :وجقب اشخالص لف يف العبادة ،وإفراده هبإ :ن تؼديؿ الضؿقر الؿـػصاؾ مشاعر
ۥ

ۥ َ َّ ۥ ق َ ۥ ۥ ق
ونل[﴾١١٤الـحؾ].
بالحصر ،ومـف{ :إِنلرٌجهلإِياهلتعبد

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
يعدل ٓ يؽقن مال ًؽا لـػسف :إ ْذ يحقػ طؾك اقره بحسب الفقى الذي يجري يف كػسف ،أما مـ قام بالعدل فنكاف مؾاؽ
طؾك الحؼقؼة.
طادٓ وٓ طاا ً
ً
دٓ ،وٓ
ومـ أسرار التصرف الشرطل أن اهلل گ مع اتصافف بالعدل وكػل الظؾؿ إٓ أكف لؿ يسؿ كػساف
جاف يف الؼرآن بـاف ذا إصؾ الشرطل بذكر العدل ،وإكؿا بـػل الظؾؿ ،ووجف ذلؽ أن العرب كاكت تتعازز وتػخار
بالظؾؿ :فألجؾ قؾع ذا مـ كػقسفؿ جاف مدح اهلل تعالك بـػقف طـف ،أي بـػل الظؾؿ طـ اهلل  ،۵فـسبة كػال الظؾاؿ
إلقف تؽقن أشد وققطا وأطظؿ تلثقرا يف كػقسفؿ يف ما لق تسؿك بالعادلٕ :هنؿ ؿ كاكقا ٓ يعرفقن إٓ الظؾؿ كؿا قال
شاطر ؿ :مـ ٓ يظؾؿ الـاس يظؾؿ.
فجاف الشرع بؼؾع ذا مـ كػقسفؿ بتؽرار كػل اهلل لـػل الظؾؿ.

( ) 1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الخاامس والثالثاقـ أن ققلاف تعاالك ﴿ :إيَّ ق
هاك قلن َع ۥب ۥ
هدل﴾ دال طؾاك وجاقب
ِ
اك ﴾ مشعر بالحصر الذي يسؿقف طؾؿااف
اشخالص هلل يف العبادة وإفراده هبإ :ن تؼديؿ الضؿقر الؿـػصؾ و ق ﴿لإِيَّ قل
الؿعاي بالؼصد ،فنن إصقلققـ يغؾب طـد ؿ تسؿقتف بالحصر ،وأما طؾؿاف الؿعاي فنهنؿ يسؿقكف قصارا ،كؿاا قاال
إخضر يف «الجق ر الؿؽـقن»
اااااق الاااااذي يدطقكاااااف بالؼصااااار
تخصاااااقص أمااااار مطؾاااااؼ بااااالمر
َّ ق ق
اك لن َع ۥب ۥد ل﴾ ،دل ذلؽ طؾك إرادة
ومـ دٓئؾ ذلؽ تؼديؿ ما حؼف التلخقر ،فنن أصؾ الؽالم :كعبد إيا  ،فؾؿا ققؾ ﴿ :إِي
ۥ
ق
ق
نلر ۥ
ٌج َه لإِيَّاهۥ لت َع ۥب ۥدون ل[﴾١٧٢البؼرة ]172:صؾ ًبا لتحصقؾ إخالص العبادة هلل گ،
الحصر والؼصر ،ومـف ققلف تعالك﴿ :إ ِ
فقؽقن ققلف تعالك ﴿ :لإيَّ ق
اك قلن َع ۥب ۥد ل﴾[الػاتحةً ]5:
دآ طؾك وجقب إخالص العبادة والتقحقد هلل لؿا فقف مـ آ تؿام
ِ
=

َّ
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السادس والثالثون :وجاقب آطارتاف بالعبقدياة لارب الربياة ،الؿقصاقف بالصاػات الؿتؼدماة يف
قق ق َق ق
َ ق
ق ق َ ۥ ق ۥ
ِههيلإ ِ َٰههٍل
ههتلمكهههلو
ههنيل[﴾٢٣الشااعراف]{ ،وههاللن ِى
ههالر ُّبلٱمعَٰن ِى قل
أيااات الااثالث ٓ ،كؿااـ قااال{ :لوو
ق
يي﴾[الؼصص.]38:
غ َ ِل

السابع والثالثون :وجقب آطرتاف باستحؼا الرب العبادة :فنهنا ٓ تـبغل وٓ تجقز إٓ لؿاـ يجاب
لف العبادة ،لؿ تجب لغقره مـ الؿعبقدات بالباصؾ.
الثامن والثالثون :استحباب تؼديؿ الثـاف قبؾ الدطاف لؼاصده ،وقد ورد ذلؽ كثقرا يف الؽتااب والساـة:

ق ق ق َّ ۥ ۥ ق ٓ ۥ ق ق
َّ ق ق َ ۥ ۥ ق َّ ق ق َٰ ق ۥ
ۥ
َّ
َ
ًزللإِِلٍِلوِيلربٍِِۦل}[البقلرة  ]682أيات{ ،ٱَّلِييليذررونلٱَّلللق ِيىلالوؼعِدل﴾ٞ
كؼقلف تعالك{ :اٞويلٱلرسِللبِىالأ ِ

[آل طؿران ]191:أيات.
لؾراجل تؼديؿ القسقؾة إلك حصقل الؿرجق مـ أياة ،وإجاباة الادطاف
التاسع والثالثون :أكف ُي
ّ
ستحب ّ
أيت بعدهّ ،
وإٓ كان الدطاف صؿ ًعا وتؿـ ًقا.
المويف أربعون :آلتجاف إلقف تعالك يف اشطاكة طؾك مصالح الدكقا وأخرة ،وآطتؼاد أن حؼقؼة اشطاكة
وال ّتسخقر يف ّ
كؾ ما ُيستعان طؾقف إكؿا ق مـف ،وما يظفر مـ إطاكة اقره فنكؿا ق مـف وبتسخقره.
استحباب التقاضع باكتظام العبد يف سؾؽ العابديـ بالعبقدية ،وأكاف واحاد ماـفؿ،
الحادي واألربعون:
ُ
ولق قال« :إيا أطبد» لػات ذلؽ الؿعـك :ششعاره باحتؿال التؽثقر ،أو اشطجاب باكػراده بذلؽ.
الثاين واألربعون :قد يستدل بف الؿعتزلة طؾك استؼالل اشكسان بػعاؾ كػسافٕ :كاف تعاالك أخارب بـسابة
معروف يف كتب إصاقل ،ولاقس اذا مقضاعف ،وبالن ققلاف تعاالك بعاده:
الػعؾ إلك اشكسان ،وجقابف
ٌ
َ
ٱَدًِقا} ٌ
دلقؾ طؾك أكف الػاطؾ لؾفداية.
{

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
ق
اك﴾ لؿ يلت مػردا يف الؼرآن
بتؼديؿ ما يدل طؾك الحصر ،ومؿا يؼقي إرادة ذا الؿعـك أن ذا الضؿقر الؿـػصؾ ﴿إِيَّ ل
إٓ يف ذا الؿقضع ،فؼصر اشتقان بف يف الؼرآن يف ذا الؿقضع تلكقد لتؿحقض إخالص العبادة هلل  ،۵فؾؿ
َّ ق ق َ ۥ ۥ َّ ق ق َ ق ۥ
تستعؿؾ يف اقر ققلف﴿ :لإِياكلنعبدلهياكلنسجعِنيل.﴾٥
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ذا الؿقضع الثاي وإربعقـ ،أكف قد يستدل هبذه أية الؿعتزلة الؼائؾقـ باستؼالل
اك قلن َعبۥ ۥد لهيَّ ق
اشكسان بػعؾ كػسف ،أي أكف يػعؾ فعؾف بلكف تعالك أخرب بـسبة الػعؾ إلك اشكسان فؼال ﴿ :لإيَّ ق
اك لن ق َس قجعِ ۥ
نيل
ِ
 ،﴾٥وجقابف أن إضافة الػعؾ إلك الؿخؾق ٓ طؾك إضافة استؼاللف بػعؾف ،ولؽـ طؾك إرادة إثبات اختقاره لف ،فؿـ
ق
جفة كقكف مختارا كُسب إلقف الػعؾ ٓ ،أكف يخؾؼ فعؾف بـػسف ،فنن اهلل گ قال﴿ :ل قوَ قديَ قنَٰ ۥٍلٱَلَّ َج قديَ ِيل[﴾١٠البؾد] ،وقال:
=
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الثالث واألربعون :جقاز خطاب العبد ربف تعالك بؽاف الخطاب ،وإن كان إدب خالفاف يف مخاصباة
العظقؿ ،وإكؿا كان خطابف تعالك كذلؽ لإليذان بتقحقده يف إلق قة والربقبقة والعباادة ،ولاق جااف بؾػاظ
الجؿع ٕو ؿ ،أو وافؼ طبادة الؿشركقـ بف.
الرابع واألربعون :يستحب استحباب آجتؿاع طؾك الخقرات :كالجؿعة والجؿاطات والذكر وأكاقاع
الؼربات ،إذا خ َؾ َصت هلل تعالكٕ )1(:ن الـقن يف ذا الؿؼام لقست لؾعظؿة ،فتعقـت لؾؿشااركة يف العباادة،
وذلؽ مطؾقب كرجاف رحؿة بعضفؿ برتكة بعض ،كؿا ورد يف الحديث« :هم القوم ال يشوقى جلوسوهم»،
ومـف الحديث « :فمن وافق تيمومه تيموم المالئكة غتر له».
وٓ يرد طؾك ذلؽ كقن الؿـػرد يف الصالة يؼقلفٕ :ن آجتؿاع مطؾاقب ،فاقرد الؾػاظ طؾقاف ،أو ٕن
الؿالئؽة معف وشفق ٌد لف.
والخامس واألربعون :اطتؼاد آفتؼار إلك اهلل تعالك يف اشطاكة طؾك ابتداف العباادة وإتؿامفاا ،وأهناا ٓ
وتتؿ إٓ بنطاكتف وتقفقؼف.
تؼع ّ
السادس و األربعون :وجقب اطتؼاد العبد طجزه طـ كقؾ مراده إٓ بتقفقؼ ماقٓهٕ :ن سامال اشطاكاة
مشعر بالعجز طـ طدمفا.
مشعر بالحاجة إلقفا ،وآحتقاج إلقفا
ٌ
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
ق
ق
ۥ
﴿ إ َّوالشارِر َّ
الهوالرف ً
ِرٞل[ ﴾٣اشكسان] فاشكسان يختار بنرادتف ما شاف فتـسب إلقف إفعال باطتبار ذا آختقار الذي
ِ
وثبقرا.
يجده اشكسان ويحؿؾ طؾقف كػسف برا وصاطة أو معصقة
ً
( ) 1ما ذكره الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع السادس وإربعقـ مـ جقاز خطاب العبد ربف تعالك بؽاف الخطاب :أي
اك قلن َعبۥ ۥد ل﴾ ويف ققلف ﴿ :لهيَّ ق
يف ققلف ﴿ :لإيَّ ق
اك لن ق َس قجعِ ۥ
ني ل ﴾٥وإن كان إدب خالفف يف مخاصبة العظقؿ :أي أن يؼقل
ِ
إياكؿ تعظقؿا لف ،لؽـ ُتر

ذا لإليذان بتقحقده يف إلق قة والربقبقة والعبادة ،ولق جاف بؾػظ الجؿع ٕو ؿ تعدد

الرب أو وافؼ طبادة الؿشركقـ الذيـ يجعؾقن طبادهتؿ لف گ ولغقره ،والجؿع واشفراد يف الخطاب الشرطل يؼع
طؾك ذا الؿعـك يف مقاضع ،مـفا ما وقع يف خطبة الحاجة مـ جؿع أولفا إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وإفراد
الشفادة ،يف ققلف :وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلفّ ،
فنن اشفراد وقع لإلشعار بتقحقد اهلل
فؿدح اشفراد ،بخالف أولفا فققع الجؿع لؿا
گ ،وأن كؾ طبد يخرب طـ ما يؼع مـف تقحقدا هلل ومتابعة لؾرسقل ﷺ ُ
فقف مـ خرب طـ حؿد اهلل مـ خؾؼف واستعاكتفؿ بف ،ذكر ذا الؿعـك ،أبق العباس ابـ تقؿقة الحػقد وكؼؾف طـف تؾؿقذه
ابـ الؼقؿ يف حاشقة مختصر ســ أبل داود.
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السابع واألربعون :حسـ التؾقيـ يف الخطاب ،و ق آكتؼال مـ لػظ ال َغ ْقباة إلاك الحضاقر ،وطؽساف،
()1

وأن ذلؽ مـ فصقح الؽالم وتػــف ،و ق كثقر يف الؼرآن الؽريؿ.

الثامن واألربعون :استحباب آ تؿام بلمقر أخرة ،وصؾب اشطاكة طؾقفا ،وأن يؽقن ذلؽ أ اؿ طـاد
مشعر بؿا قؾـاه.
الؿممـ مـ صؾب الدكقا واشطاكة طؾقفإ :ن سمال ذلؽ طؼب العبادة
ٌ

()2

َ

َ ق
الٱلص قر َٰ قطلٱل ۥى َس قجُِ ق
يهل﴾٦
ققلف تعالك {لٱَدًِ ِ

التاسع واألربعون :وجقب تضرع العبد إلك ربف تبار وتعالك يف الدطاف ،وصؾب الفداية ،والخقر مـف،
َ ۥ ق َّ ۥ َ ق ق ُّ ق ۥ َ ً
ق ق ق ق ُّ ۥ
ك ۥ
ههل
لوُف قيهةل}[إطاراف ]55:أياة ،وققلاف { :۵وقهاللرب
ويميده ققلف تعالك{ :لٱدلِٞلربكهلثَضعل

َ
ٱد ۥل ٓ
ِِنل}[اافر ]61:أية.
ِ

المويف خمسون :أن أ ؿ ما يدطق بف الؿممـ صؾب الفداية ،وما فقف مصالح ديـف :لؿاا فقاف ماـ الساعادة
الدائؿة.
الحادي والخمسون :فقف ٌ
دلقؾ طؾك أن الفداية والضالل خؾؼ اهلل تعالكٕ :ن صؾب الفداية مـاف مشاعر
ُّ

ٓ

ٓ

لو ق َُهد ق
بذلؽ ،وقد صرح الؼرآن بف ،والسـة يف مقاضع طدة ،كؼقلف تعالك { :يۥضل ق
لويلي ق قشها ۥا ق
ِيلوهيلي ق قشها ۥال﴾
ِ

[الـحؾ ،]93:وأدلتف العؼؾقة والشرطقة معروفة يف كتب إصقل.
فسره با«ثبتـا» فظا ر.
الثاين والخمسون :فقف دلقؾ طؾك الؼقل بتجدد إطراض ،أما طؾك مـ ّ

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ققلف ( :$السابع وإربعقن :حسـ التـقيع يف الخطاب) أي التـقع فقف وجعؾف طؾك وجقه طدة مـ آكتؼال مـ
لػظ الغقبة :أي مـ الضؿقر الدال طؾك الغقبة إلك الدال طؾك الحضقر وطؽسف ،و ق الؿسؿك طـد طؾؿاف البالاة
بآلتػات :ق آكتؼال مـ ضؿقر الغقبة إلك ضؿقر الحضقر أو طؽسف ،وأن ذا مـ فصقح الؽالم وتػــف ،أي
الؿجلف بف طؾك أشؽال متعددة أي بلكقاع مختؾػة.
( )2ققلف ( :$الثامـ وإربعقن :استحباب آ تؿام بلمقر أخرة) أي العـاية هبا ،وكؾؿة آ تؿام لقست طربقة
ِصرفة ،وإكؿا ل كؾؿة كشلت طـد الؿتلخريـ طؾك إرادة ذا الؿعـك ،ثؿ أقرت بعد مجامع الؾغة الؿتلخرة طرب ّقتفا،
الرطاية فقؼال استحباب
وإٓ الجاري طؾك ققاطد العرب الػصحاف أهنا لقست طربقة وإكؿا يضعقن مقضعفا العـاية أو ّ
العـاية يف أمقر أخرة أو استحباب رطاية أمقر أخرة.
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()1

أما مـ فسره با«أططـا» فنكف ٓ يػقد إٓ مع دوامفا ،فقؽقن متضؿـًا سمال دوامفا ،و ق متجدد.

الثالث والخمسون :اسحباب الؿقافؼة والؿصحابة يف الخقرٕ :ن الـقن مشعرة بالؿشاركة ،والجؿاطاة
ورحؿة كؿا تؼدّ م.
الرابع والخمسون :صؾب الخقر لؾؿسؾؿقـ وطامتفؿ بالدطاف ،والـصاقحة ،وصاالح أحاقالفؿ ،وإرادة
قرهبؿ مـ رهبؿ ،كؿا جاف يف الحديث «الدين النصوحة ،هلل ولرسوله وألئمة المسلمون وعامتهم».
وإذا كان الدطاف أط ّؿ كان أقرب إلك اشجابة.
الخامس والخمسون :صؾب أقرب السبؾ إلك اهلل تعالكٕ :ن الطريؼ الؿساتؼقؿ أقارب إلاك القصاقل
إلك الؿؼصقد مـ الطريؼ الذي فقف اطقجاج.
السادس و الخمسون :أ ّكف ٓ يجب طؾك اهلل تعالك رطاياة إصاؾح ،كؿاا قالات الؿعتزلاة ،إذ لاق كاان
()2

كذلؽ لؽان سمالف تحصقؾ الحاصؾ.

ــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ق
َ
هر َٰ قطلٱل ۥى َس ق
( ) 1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الثاي والخؿسقـ أن مـ فقائاد ققلاف تعاالك﴿ :لٱَهدًِالٱلص ق
هجُِ ق
يهل
ِ
[﴾٦الػاتحة] ،أكف يدل طؾك ققلف تجدد إطراض :أي إوصاف التل تؼقم بالعبد ،فنن ال َع َرض طـد طؾؿاف الؽالم
ما يؼقم بغقره ،كؿا قال السجاطل يف أول كظؿ الؿؼقٓت:
إن الؿؼااااااقٓت لاااااادي تحصاااااار

لعشا ٍ
اااارض وجاااااق ر
اااار و ااااال طا َ

والثاااااااااااااااي بااااااااااااااـػس دام
فاااالو ٌل لااااف وجااااقد قااااام بااااالغقر
َ ق
لٱلص قر َٰ قط لٱل َ ۥى َس قلجُِ ق
يه ل[﴾٦الػاتحة] ّ
يدل طؾك تجدد
فالعرض ق القصػ الذي يؼقم بغقره ،كؼقلف تعالك﴿ :ٱَدًِا ِ
َ
َ
َ ق
الٱلص قر َٰ قط لٱل ۥى َس قجُِ ق
يهل
إطراض أو إوصاف التل تؼقم بالغقر ،أ ّما طؾك مـ فسره با«ثبتـا» أي ققلف تعالك ﴿ :لٱَدًِ ِ
 ﴾٦أي «ثبتـا» فظا رٕ :ن الثبات يدل طؾك تجدد آتصاف بف حتك يبؼك اشكسان ثابتا طؾك تؾؽ الفداية أما مـ
َ ق
الٱلص قر َٰ قطلٱل َ ۥى َس قجُِ ق
يهل[﴾٦الػاتحة] أي أططـا الصراط الؿستؼقؿ فنكف ٓ يػقد تجدد
فسره با«أططـا» يف ققلف تعالك﴿ :ٱَدًِ ِ
العرض إٓ مع دوامفا أي مع بؼائفا بحؼ العبد ،فقؽقن متضؿـا سمال دوامفا و ق متجدد.
َ ق
الٱلص قر َٰ قط لٱل َ ۥى َس قجُِ ق
يه ل ﴾٦تدل
( )2ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع السادس والخؿسقـ أن ققلف تعالك﴿ :ٱَدًِ ِ
طؾك أكف ٓ يجب طؾك اهلل تعالك رطاية إصؾح :أي الؿتعؾؼ بالؿخؾقققـ كؿا قالت الؿعتزلة الذيـ يقجبقن طؾك اهلل
 ۵رطاية إصؾح يف أحقال الؿخؾقققـ ،وأكف يجب طؾقفؿ أن يرطقا ذلؽ يف أحقالفؿ وطؾؾف بؼقلف :إذ لق كان
َ ق
كذلؽ لؽان سمالف تحصقؾ حاصؾٕ :ن الفداية ل إصؾح لؾؿخؾقققـ فنذا كان اشكسان ملمقرا بؼقلف﴿ :ٱَدًِال
ٱلص قر َٰ قطلٱل َ ۥى َسجقُِ ق
يهل ،﴾٦دل ذلؽ طؾك أكف ٓ يجب طؾك اهلل  ۵أن يرطك إصؾح يف الؿخؾقققـ وإكؿا يتػضؾ گ
ِ
طؾك الخؾؼ هبدايتفؿ لؿصالحفؿ ،فنيجاب إصؾح طؾك اهلل  ۵مذ ب الؿعتزلة وطؼقدة أ ؾ السـة والجؿاطة أن
=
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السابع والخمسون :أن الؿصقب واحد :إذ لق كان متعددا لؿاا أفارد الطرياؼ إلاك اهلل تعاالك ،فقحادة
()1

الطريؼ ووصػف بآستؼامة دلقؾ طؾك ما قؾـاه.

قق
ق َٰ ق َّ ق ق َ ق َ ق ق ق َ َ ق َ َ ق َ ۥ
ِبللن َي ُِ َهل}
ض
صرطلٱَّلِييلأنعىتللني ُِهلغيِلٱلىغ
قوله تعالى {ل ِ
ِ

الثامن والخمسون :آجتفاد طؾك مصاحبة أ ؾ الخقر ،ومرافؼتفؿ ،واقتػااف آثاار ؿ ،والتشابف هباؿ يف
اتباع أوامر اهلل تعالك ،والتؼرب.
التاسع والخمسون :اطتؼاد كعؿ اهلل تعالك طؾك خؾؼف ،وإحساكف إلقفؿ ،وأكف الؿـعؿ طؾقفؿ طؾك الحؼقؼاة
يف الـعؿ الديـقة والدكققية.
المويف ستون :أن كعؿتف بالديـ الحؼ طؾك اشكسان أطظؿ الـعؿة وأجؾفا :لؿا فقف ماـ الساعادة إبدياة،
َ ۥ
ق ق َ ق َّ َّ ۥ ق ق َ ۥ َ
ق ق
ۥ
هۡ ِوٌ ق
ِنيل}
ولذلؽ قال تبار وتعالك { :قوٱذر ۥروهۥلر قىالَ قدىَٰك َهل}[البؼرة ،]198:وقال { :مُدلويلٱَّلللَلٱلى

[آل طؿران ]164:أية.
الحادي والستون :أكف ٓ يجب طؾك اهلل شلف :بؾ لف الخؾؼ وإمر ،يػعؾ ما يشااف :إذ لاق وجاب طؾقاف
داية طبده لؿا كاكت كعؿةٕ :ن أداف القاجب لؿـ وجب لف لقس بـعؿة طؾقاف ،باؾ اق أمار ٓزم فؽقاػ
يسؿك كعؿة؟!.
مـعؿاا
الثاين والستون :أن الؽػار لقس مـ َع ًؿا طؾقفؿ ،كؿا قال أصاحابـا ،خالفاا لؾؿعتزلاة :إذ لاق كاان ً
طؾقفؿ لتضؿـ السمال سمال سؾق صريؼتفؿ ولقس كذلؽ قط ًعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
اهلل  ۵أوجب طؾك كػسف تػضال أن يدل الخؾؼ إلك ما فقف صالحفؿ.
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع السابع والخؿسقن أن الؿصقب واحد :أي يف الؿسائؾ آجتفادية ،و ذه
الؿسللة تسؿك طـد إصقلققـ بؿسللة تصقيب الؿجتفديـ ،ؾ كؾفؿ مصقبقن أم يؽقن الؿصقب لؾحؼ واحدً ا؟
والصحقح أن الؿجتفديـ كؾفؿ مصقبقـ لألجر ،ففؿ بقـ أجر أو أجريـ ،أما الحؼ يف كػسف فال يؽقن إٓ واحدً ا فال
يؽقن الؿصقب لؾحؼ مـفؿ إٓ واحدً ا ويدل طؾك ذلؽ ما يف «الصحقحقـ» مـ حديث طؿرو بـ العاص ﭬ أن
الـبل ﷺ قال « :إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فيصاب فله أجران ،وإذا اجتهد ثم أخطا فله أجر واحد» فقدل ذ طؾك
أن الحؼ ،فالؿصقب لؾحؼ واحد ،وأما الؿصقب لألجر مـ الؿجتفديـ ،فنن جؿقع الؿجتفديـ يصقبقن إجر ،وقد
قال الحـػقة بـا ًف طؾك ذا :إن الؿصقب واحدٌ يف آخر آجتفاد ٓ يف أولف ،يعـل أكف يف صؾب آجتفاد يؽقن جؿقع
الؿجتفديـ مصقبقـ لؾثقاب ،وأما يف آخره و ق القصقل إلك الحؼ فال يؽقن إٓ واحدً ا.
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وققل أصحابـا :إكؿا يتجف يف كعؿ أخرةٕ :ن ما أطده اهلل تعالك مـ كعؿاة طؾاك الـااس تعاؿ الؿساؾؿ
قۥ ق

قق

َ
والؽافر :ودلقؾف { :إ َّن َّ ق
اس}[البؼرة ]243:أية.
لٱَّلللَّلولفضللَلٱَلَّ ِ ل
ِ

وهبذا يجؿع بقـ الؿاذ بقـ ،فؼاقل أصاحابـا يف الاـعؿ إُخروياة خاصاة ،وقاقل الؿعتزلاة يف الاـعؿ
()1

الدكققية.

الثالث والستون :حسـ إدب يف خطاب الرب گ ٓ ،سقؿا يف مؼام السمال :فنن إضافة اشكعام إلقاف
ق ق َ ۥ ق
لػ ۥُ ق
دون الغضب ُح ْس ُـ ٍ
هِل
أدب يف الخطاب ،و ذا كثقر يف الؽتااب والساـة :كؼقلاف تعاالك{ :هذٞلُ ِرضهت
قق
ق
ق ق َ
قَ
ق ق
َ
ق
َ
ق
ق
ق
ۥ
َ
َ
ۥ
ق
ق
َٰ
ههي ر﴾ [آل
ِكلٱۡل ل
حيينههٍل﴾[إكعااام ،]122:أيااة﴿ ،لبِيههد ل
نيل[﴾٨٠الشااعراف] ﴿ ،أولوههيلَكنلويجههالفأ ل
يشههفِ ِ

طؿران]26:أية.
ق

الرابع والستون :اختؾػ يف ﴿ل قلن َي ُِ َهل﴾ ؾ ق آية كامؾة أم ٓ؟
فؿـ جعؾ البسؿؾة أية كامؾة لؿ يجعؾف آية.
ومـ أسؼطفا جعؾف آية.
ويرتتب طؾقفا أحؽام التعؾقؼات وإَ ْيؿان وقرافة الجـب طـد مـ لؿ يؿـع مـ قرافة ما دون آية.
()2

وحجة الؿثبت لؾبسؿؾة والـايف تؼدمت.

ــــــــــــــــــــــــــــ
مـعؿا
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الثاي والستقـ مـ «الػقائد الالئحة مـ معاي الػاتحة» أن الؽػار لقس ً
طؾقفؿ كؿا قال أصحابـا :أي إشاطرة ،خال ًفا لؾؿعتزلة الذيـ يؼقلقن :إن هلل طؾك الؽػار كعؿة ،وذكر الؿصـػ $
تعالك ً
ققٓ وس ًطا :و ق أن ققل إشاطرة إكؿا يتجف لـعؿ أخرة ،وأن الؽػار لقس مـعؿ طؾقفؿ يف أخرة ،وأما يف
ٍ
كتاب أن الـعؿة الؿؼقدة تؽقن
مـعؿا طؾقفؿ ،وأحسـ مـ ذا ما ذكره أبق طبد اهلل ابـ الؼقؿ يف اقر
الدكقا فنهنؿ يؽقن ً
طؾك الؽػار ،وأما الـعؿة الؿطؾؼة فنهنا تختص بالؿممـقـ ،فنذا ققؾ :ؾ هلل طؾك الؽػار كعؿة؟ أجقب طـف بلن اهلل
 ۵مـعؿ طؾقفؿ بالـعؿ الؿؼقدة الؿختصة بحال مـ إحقال ،و ل ما يؽقن لفؿ يف الدكقا مـ ٍ
مال أو ولد أو اقر
ذلؽ مـ الـعؿ ،أما الـعؿة الؿطؾؼة تامة فنهنا ٓ تؽقن إٓ لؾؿممـ سقاف يف الدكقا أو يف إخرى ،فنن القلد لؾؽافر وإن
يمج ُر طؾقفا.
كان كعؿة يف الدكقا إٓ أكف مؼقدٕ ،كف
يحاسب طؾقفا وأما الؿممـ فنكف َ
َ
ق
ق ق َّ ق َ ق َ ق ق ق
ت للن َي ُِ َله﴾ آية مستؼؾة أو ل آية بؿا بعد ا،
صرَٰط لٱَّلِيي لأنعى ل
( )2ذكر الؿصـػ  $تعالك آختالف يف طد ﴿ ِ
ق
ق ق َّ ق َ ق َ ق ق ق
تللن َي ُِ َله﴾
صرَٰطلٱَّلِييلأنعى
والصحقح إذا أسؼطت البسؿؾة مـ طد «الػاتحة» أن أية السادسة ل ققلف تعالكِ ﴿ :
فتؽقن آية ،ويؽقن ما بعد ا ل أية السابعة ،و ذا أصح إققال يف طد سقرة «الػاتحة» ،فنن سقرة «الػاتحة» ل
سبع باتػا ٍ كؿا تؼدم :لؽـ العاديـ لفا سب ًعا مـفؿ مـ يجعؾ أية إولك «بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» ،ثؿ يجعؾ
=
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ق

الؼراف إذا وقػ طؾك ﴿ قلن َي ُِ َله﴾ لعذر ،أو لغقر ٍ
طذر يعقد ا إذا أتؿ الؼرافة،
الخامس والستون :أن بعض ّ
وجفاا مرجقحاإ :ن
وٓ يـبغل أن يعاد يف الصالة :لبطالن صالتف بذلؽ طـد بعض الشاافعقة ،وإن كاان ً
()1

كؾ كؾؿة أو حرف مـ الػاتحة رك ٌـ يف الصالة ،فنطادتف مع صحة إول كنطادهتا.
ق

َ َ

ق

ق

َّ
ق
َ ق ۥ
لٱلضٓام ق
للن َيُ َه ق
ِنيل﴾٧
لوَّل
ِب
ِ
يلٱلىغض ِ
ققلف تعالك  {:غ ِ

السادس والستون :حسـ إدب يف خطاب الرب گ بصرف صاػة الغضاب إلاك الؿػعاقل بخاالف
اؿقات،
صػة اشكعام ،كؿا تؼدم ،وإن كان الؽؾ يف الحؼقؼة إلقف ،ولذلؽ يؼال :يا رب العرش ،ياا رب الس و
()2

رب «كذا» الرذيؾ مـ مخؾققاتف.
ورب الـاس ،وٓ يجقز أن يؼالّ :
ّ

السابع والستون ،جقاز ذكر أطداف الديـ بؿا يسقؤ ؿ مـ الصػات الدكقة .وتبؽقتفؿ بؿا اؿ طؾقاف ماـ
ِهي ۥُ َهل﴾[التقباة ،]67:وكؼقلاف{ :قق َ
ال ُؽػر وسقف الؿصقر ،ويف الؼرآن كثقر :كؼقلف تعالك ﴿ :ن ق ۥسِ َّ ٞق
لٱَّلللفقنقس ق
هدل
ق َ ۥ ق ق ق ُّ ق
ق ق ُّ
ُّ
قضنِٞلوِيلؼبللوأضنِٞلرثِيلالوضنِٞل}[الؿائدة.]77:

الثامن والستون :تجـب مصاحبة أ ؾ الؽػر والبدع والؿعاصل ،وتر مقآهتؿ ،وقد ققاؾ :إن الؿاراد
بالؼسؿقـ:
القفقد والـصارى ،بدلقؾ آيات سقرة الؿائدة فقفا.
وقول :الؽػار والؿـافؼقن.
وقول :العصاة والؽػار.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
ق ق َّ ق ق َ ق َ ق ق ق
َ
َ
صرَٰط لٱَّلِيي لأنعىت للني ُِ له﴾ آية ثؿ
آخر ا آية واحدة ،والذيـ يؼقلقن :إن «الػاتحة» لقست مـفا يؼقلقن إن ﴿ ل ِ
ق ق َ َ ق ق َّ
ق َ َ ۥ
لٱلضٓام ق
ِنيل[﴾٧الػاتحة] آية أخرى و ق الصحقح.
ِبللني ُِهلوَّل
﴿غ َيِلٱل قىغض ِل
ق ق َّ
لٱَّل ق
ِييل
صرَٰط
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك أن بعض الؼراف مؿـ يصؾقن بالـاس إذا وقػ طؾك طؾقفؿ يف ققلفِ ﴿ :
قق
لن َي ُِ َه ل﴾ بعذر أو بغقر طذر يعقد ا إذا أتؿ الؼرافة :يعـل يرجع فقؼقلفا ثاكقة ثؿ يتؿ أية ،وذكر أكف ٓ يـبغل أن يعاد
مرجقحا طـد ؿ وطـد ما يدل طؾقف الدلقؾ ،فال
وجفا
ً
يف الصالة لبطالن الصالة بذلؽ طـد بعض الشافعقة ،وإن كان ً
تبطؾ بنطادة آية مـفا ،فؼد ثبت يف السـة طـ الـبل ﷺ بتؽرار آية مـ السقرة.
( )2ققلف ( :$وٓ يجقز أن يؼال رب كذا الرديف مـ مخؾققاتف) أي وٓ يذكر شلف ردي مـ الؿخؾققات معف لؿا يف
ذلؽ مـ آستخػاف بجـابف گ ،فنكف تعظقؿ أن يذكر الؿعظؿ مـ مخؾققاتف.
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()1

وضا ره التعؿقؿ يف كؾ مـ اضب اهلل طؾقف ،أو ضؾ طـ الفدى.

التاسع والستون :فقف ٌ
دلقؾ طؾك أن الؽػر مؾؾ مختؾػةٕ :كف كقطفؿ وططػ ،فظا ر العطاػ الؿغاايرة،
ٓسقؿا مع الػصؾ با«ٓ».
ۥ َ ق
وطؿااال ،ويميااده ققلااف تعااالك { :قههللهَٰهه ِذه ِۦل
ً
وأيضااا فنكااف الظااا ر مااـ اخااتالف أ ؾااف طؼقاادة
ق

ق

يل}[يقسػ ]118:فقحد ا { ،قوَّللثق َّتب ۥعُِّ ٞ
لٱلس ۥبلل} فجؿع .
قسب ِ ِ ٓل
ِ

()2

ــــــــــــــــــــــــــــ
ق قَ َ قق
ق َ َق َ ۥ
ِب للني ُِه لوَّلل
ي لٱلىغض ِ
( )1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الثامـ والستقـ أن مـ فقائد ققلف تعالك﴿ :غ ِ
َّ
ٱلضٓام ق
ِني ل ﴾٧تجـب مصاحبة أ ؾ الؽػر والبدع والؿعاصل ،وتر مقآهتؿٓ :ستحؼاقفؿ الغضب ووققطفؿ يف
ق قَ َ قق
َّ
َق َ ۥ
ِني ﴾ ،يف آية سقرة «الػاتحة» ،والصحقح أن
لوَّل لٱلضٓام قل
ِب للني ُِه
الضالل ،ثؿ ذكر الخالف يف الؿراد با﴿ لٱلىغض ِ
الؿغضقب طؾقفؿ ؿ القفقد ،وأن الضالقـ ؿ الـصارى ،ثبت بذلؽ حديث طـ الـبل ﷺ طـد الرتمذي مـ حديث

طدي بـ حاتؿ ﭬ ،وكؼؾ ابـ أبل حاتؿ اشجؿاع طؾقف أن اقر الؿغضقب طؾقفؿ ؿ القفقد وأن الضالقـ ؿ
الـصارى ،إٓ أكف يتبعفؿ مـ شاركفؿ يف ما أوجب الغضب طؾل مٓف وضالل مٓف ،فؽؾ مـ شاركفؿ يف مقجب
الغضب طؾقفؿ والضالل مـ أولئؽ صار مؾتح ًؼا هبؿ :كؿا قال سػقان بـ طققـة :مـ ضؾ مـ طؾؿائـا فػقف شبف
بالقفقد ،ومـ ضؾ مـ طبادكا فػقف شبف مـ الـصارى ،طؾك جفة اشلحا هبمٓف و مٓف لقجقد معـك مشرت مـ
آتصاف بؿا وصػقا بف فالقفقد اضب طؾقفؿ ٕهنؿ تركقا العؿؾ بالعؾؿ ،والـصارى صاروا ضالٕٓ ،هنؿ طؿؾقا
بغقر طؾؿ فؿـ شاهبفؿ يف شلف مـ ذلؽ ألحؼ هبؿ ذكر ذا الؿعـك أبق العباس ابـ تقؿقة الحػقد وتؾؿقذه أبق طبد اهلل
ابـ الؼقؿ يف «مدارج السالؽقـ» واقره.

ق َ
هيل
( )2ذكاار الؿصااـػ  $تعااالك يف الؿقضااع التاسااع والسااتقـ مااـ «الػقائااد الالئحااة» أن يف ققلااف تعااالك﴿ :غه ِ
ق ق َ َ ق ق َّ
َق َ ۥ
لٱلضههٓام ق
ِنيل ،﴾٧دلااقال طؾااك أن الؽػاار مؾااؾ مختؾػااة ولااقس مؾااة واحاادة ،قااالٕ( :كااف
ِبللنههي ُِهلوَّل
ٱلىغض ه ِ
كااقطفؿ) أي جعؾفااؿ أكقاطااا( ،وططااػ) بااالقاو بقااـفؿ (فظااا ر العطااػ الؿغااايرة) أي الؿبايـااة كاالن يؽااقن
مٓف طؾك حال و مٓف طؾك حال (ٓساقؿا ماع الػصاؾ باا«ٓ») ،ويادل طؾاك ذلاؽ حاديث أبال ريارة الاذي
رواه أبااق داود بسااـد صااحقح ،وفقااف أن الـباال ﷺ لؿااا ذكاار كاازول طقسااك قااال« :ف ُقفؾااؽ اهلل يف زماكااف الؿؾااؾ
كؾفا » فعادد ا مجؿقطاة مؿاا يادل أن الؽػار مؾاؾ مختؾػاة ،ويادل طؾاك ذلاؽ ماا اق ضاا ر ماـ اخاتالففؿ يف
طؼائااد ؿ وأطؿااالفؿ ،وإذا ققااؾ :الؽػاار مؾااة واحاادة :أي باطتبااار إصااؾ الااذي يجؿعااف و ااق الؽػاار باااهلل گ،
ۥ َ
هلل قهَٰه ِذه ق
يل﴾[يقسااػ]118:
ِۦلس هب ِ ِ ٓل
وإٓ فباطتبااار الحؼقؼااة ااؿ متعااددون ،قااال الؿصااـػ ويميااده ققلااف ساابحاكف ﴿ قه
ُّ ۥ ق
ق ق َّ
هبلل﴾[إكعااام ]153:فجؿاع ،فاادل تعااداد السابؾ طؾااك تعااداد
فقحاد ا أي ذكر ااا مػاردة ،وقااال﴿ :ل قوَّللثتب ِ ۥعههِٞلٱلس
َّ ق ق َ ق ق ۥ ۥ ۥ ق َّ ق
َّ ۥ ق
قَ
لٱلسه َٰ ِهل﴾ فجؿعفاا،
هيلٱتبهعلرِضهوًٍَٰ لسهبل
الؿؾؾ ،إٓ أكف يشؽؾ طؾاك اذا ققلاف تعاالك﴿ :ليُهدِيلبِهٍِلٱَّلللو ِ
=
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الشيخ َصالِ ُح ْبن ع ْبد اهلل ال ُع َص ْي ِمي

26

المويف سبعون :فقف دلقؾ طؾك أن اشيؿان والفدى ٓ يجامع اضب اهلل تعاالك ،وٓ ضاالل العباد ،فاال
()1

يجقز وصػ الؿممـ وٓ سبف هبؿا.

الحادي والسبعون :فقف دلقؾ طؾك طصؿة إكبقاف -طؾقفؿ الصالة والساالمٕ :-ن فاطاؾ ماا يخاالػ
الحؼ والديـ ضال :لؼقلف ﷺ « :الضوال غوور مونعم علووه بطريوق الحوق » ،وإكبقااف ساادات الخالئاؼ
()2

وأئؿتفؿ ،كعؿة مـ اهلل  ۵وكرامة فقجبت طصؿتفؿ اقر ذلؽ.

الثاين والسبعون :قد تحتج الؿعتزلة هبذه أية طؾك خؾؼ العباد أفعالاف :إذ لاقٓه لؽاان اضابف طؾاقفؿ
لػعؾف تعالك ٓ ،لػعؾفؿ ،والرب تعالك ٌ
طادل باتػا  ،وجقاهبؿ مؼرر يف كتب إصقل.

()3

الثالث والسبعون :أكف يـبغل أن يؽقن بقـ خقف ورجاف ،اقر آيس مـ رحؿة اهلل تعاالك  ،وٓ آماـ ماـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
َ
َّ ق ق َ ق َٰ ق ۥ ۥ ۥ ق
ۥ
ق
َّ
ق
َ
ق
ق
ۥ
فؿا الجقاب؟ ﴿لقللهَٰه ِذه ِۦلسهب ِ ِ ٓ
هيلٱتبهعلرِضهوًٍ لسهبلل
يلل﴾ فقحاد ا يف لؿقضاع إخار ﴿ يُهدِيلبِهٍِلٱَّلللو ِ
َّ ق
ٱلس َٰ ِله﴾[الؿائدة ]16:فعدد ا؟ فؿ الجؿع بقـفا ،؟
الجااقاب أن الجؿااع بقـفااا أن اشفااراد باطتبااار الحؼقؼااة ففاال ساابقؾ واحااد ،وأن الجؿااع باطتبااار تعاادد إطؿااال
الؿلمقر هبا يف تؾؽ السابقؾ ،فالاديـ لاقس إٓ سابقال واحادا ،وباطتباار ماا فقاف ماـ إطؿاال الؿتعؾؼاة بآطتؼااد
أو إفعال أو بإققال الؿلمقر هباا ُجؿعات ،ووصاػت بلهناا ُسابؾ الساالم أي الطار التال تامدي إلاك الساالم
و ق الـجاة أو إلك اهلل گ أو إلك دار كرامتف و ل الجـة.
( )1قال( :فقف دلقؾ طؾك أن اشيؿان والفدى ٓ يجامع اضب اهلل تعالك ،وٓ ضالل العبد ،فال يجقز وصػ الؿممـ وٓ
سبف هبؿا) .وفقف أحد الؿحدثقـ لؼبف الضال ،لؿاذا سقاقا ذكره هبذا آسؿ؟ ٕكف لقس مراده الضالل فقف ،وإكؿا
مراد ؿ أكف ضؾ يف صريؼف إلك مؽة فؾؼب بالضال ٕجؾ ذلؽ.
( )2ما ذكره الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الحادي والسبعقـ صحقح باطتبار الؿعـك ،وأما باطتبار الؿبـك ،فنن لػظ
العصؿة لألكبقاف أجـبل طـ الؽتاب والسـة ذكره أبق العباس ابـ تقؿقة الحػقد يف كتاب «الـبقات» فطقل بقان ذلؽ،
والؿعروف يف الخطاب الشرطل وصػفؿ بالصد وإماكة ،و ذا أولك مـ الخطاب الؿحدَ ث.
( )3ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الثاي والسبعقـ أكف قد تحتج الؿعتزلة هبذه أية طؾك خؾؼ العبد أفعالفٕ :كف
يخؾؼ فعؾف ،إذ لقٓه لؽان اضبف طؾقفؿ بػعؾف تعالك ٓ بػعؾفؿ ،والرب تعالك طادل باتػا  ،وجقابف ما تؼدم أن
مستؼال :لؽـ ٕجؾ ما لف مـ الخقرة واشرادة
ً
الػعؾ قد يضاف إلك العبد باطتبار كقكف مختًارا لف ٓ ،باطتباره خال ًؼا لف
والؿشقئة تضاف إفعال إلقف ،فقؼال :إن ذا فعؾف ويؼع طؾقف الجزاف ،وتضاف إلك اهلل گ باطتبار كقكف خال ًؼا لفا
.۵
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مشعر بنمؽاهنؿا ،وكؾ مؿؽـ جائز القققع ،كعقذ
طذابفٕ :ن سمال العبد الفداية ،وصرف الؼسؿقـ طـفؿ
ٌ
باهلل مـ مقجبات اضبف ،وكسللف مقجبات رحؿتف.
الرابع و السبعون :رطاية ترتقب آيِ َفا شرط يف صحة قرافهتا ،فتجاب مراطاهتاا يف إرادة ترتقاب قرافهتاا
()1

وإجزائف.

إشعار يقجب تؼدم معرفة اهلل تعالك طؾك معرفاة أحؽاام التؽاالقػ الػرطقاة:
الخامس والسبعون :فقف
ٌ
()2

لتؼدم ذكر أوصاف الرب تعالك طؾك الدطاف بآستعاكة والفداية والعصؿة.

السادس والسبعون قرافة الػاتحة ركـ يف كؾ ركعة إٓ يف ركعة الؿسبق  ،وباف قاال أحؿاد وإساحا ،
و ق أحد ققلل مالؽ.
والثاي :ق ركـ يف الصالة يف أكثر الركعات.
وقال أبق حـقػة :لقست ركـا :بؾ واجبة ،تصح الصالة دوهنا بلي قرآن كان.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ما ذكره الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الرابع والسبعقـ ق معـك ققل الػؼفاف :فتجب قرافهتا مرتؾة :أي طؾك
كسؼفا القارد يف الؼرآن ،فال يؽقن قارئ لؾػاتحة إٓ إذا قرأ ا طؾك ذا الـسؼ الؿـتظؿ يف طد آياهتا.
( )2ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع الخامس والسبعقـ أن سقا أيات يف سقرة «الػاتحة» يشعر بقجقب تؼدم
معرفة اهلل طؾك معرفة أحؽام التؽالقػ الػرطقة :لتؼدم ذكر أوصاف الرب تعالك :يعـل يف أول السقرة يف ققلف:
َ ق َ ۥ َّ ق َ
لٱم قعَٰنقى ق
ِكليق َ
َّ
ني ل ٢ل َّ
ِنَٰمۡحلٱلرحِي ِه ل ٣ل قم َٰ
ِ
ِيي ل ،﴾٤طؾك الدطاف بآستعاكة والفداية والعصؿة،
لٱل
م
ِ
ن
ٱلر
ب
لَّلل ل
﴿ٱۡلىد ِ
ِ
ِ
ِلر ِ
ِ

فإولك حؼ الخالؼ والثاي حؼ الؿخؾق  ،فؾؿا ُقدم حؼ الخالؼ طؾك حؼ الؿخؾق أشعر ذلؽ بقجقب معرفة اهلل
 :۵أي ما يجب لف مـ التقحقد طؾك معرفة ما يتعؾؼ بالعبد مـ إحؽام ،ففق الذي ذكره بؼقلف طؾك معرفة أحؽام
التؽالقػ الػرطقة ،وسبؼ أن ذكرتف لؽؿ أن تسؿقة العبادات بالتؽالقػ قسؿ أجـبل طـ خطاب الشرع ،وإهنا لقست
ور ْوح وأكس لؾعبد ،وإكؿا كشل مصطؾح التؽؾقػ بـاف طؾك ققل كػاة الحؽؿة والتعؾقؾ طـ أفعال
كذلؽ :بؾ ل راحة َ
ٍ
لحؽؿة زطؿقا بعد ذلؽ أن إفراد إمر والـفل مـ الحؽؿة يؼتضل
اهلل  :۵فنن إشعرية الؼائؾقـ :بلن اهلل يػعؾ ٓ
أن تؽقن تؾؽ إوامر والـقا ل جافت آتقة طؾك معـك الؿراد و ق مؿا سؿا ؿ بالتؽؾقػ ،وطرفقا التؽؾقػ بؼقلفؿ:
بلكف ما فقف مشؼة :ولقس ذا الؿعـك مقجق ًدا يف الؼرآن ،وما يف الؼرآن مـ آية فقفا وكػل التؽؾقػ ٓ يراد بف ذا
ق ۥ ق
كن ۥِف َّ ۥ
لٱَّلل قلن َف ًسالإ ََّّل ۥ
لو َس قع قُال﴾[البؼرة ،]286:فنن الؼرآن ٓ يػسر بالؿصطؾح الحادث وإكؿا
الؿعـك ،ققلف تعالك﴿ :لَّللي
ِ
ق ۥ ق
ك لن ِ ۥف َّ ۥ
لٱَّلل قلن َف ًسالإ ََّّل ۥ
لو َس قع قُا ل﴾ أي ٓ يعؾؼ هبا إٓ ما
يػسر بالقضع الشرطل أو الؾغقي ،ومعـك ققلف تعالكَّ ﴿ :ل لي
ِ
فقف قدرهتا ،فنن أصؾ ال َؽ َؾػ التعؾقؼ ،ومـف سؿل ما يؽقن طؾك القجف مـ ِش َقة يخالػ كقكف كؾػا لتعؾؼف برقعة القجف.
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و ِ
الحجاج فقف معروفة يف كتب الػؼف.

()1

و ذا آخر ا ،والحؿد هلل وحده ،وصاؾك اهلل طؾاك ساقدكا
محؿد إمقـ ،وطؾك آلف وصحابتف كجقم الاديـ ،والحؿاد
هلل رب العالؿقـ

()2

ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الؿقضع السادس والسبعقـ ما جرى مـ الخالف العالل بقـ إئؿة الػؼفاف يف الؼقل
بركـقة قرافة «الػاتحة» ؾ ل يف كؾ ركعة إٓ يف حؼ الؿسبق الذي لؿ يدر إٓ الركقع :فتسؼط طـف ٕجؾ
الػقت ،أو ل ركـ بلن يليت هبا يف أكثر الركعات أو لقست ركـًا؟
وأصح ذه إققال أن قرافة «الػاتحة» ركـ يف كؾ ركعة إٓ يف ركعة الؿسبق  ،فنذا أدر اشكسان الصالة وأمؽـف
الؼرافة وجب طؾقف أن يؼرأ «الػاتحة» لحديث طبادة يف «الصحقحقـ» « :ال صالة لمن لم يقرأ بتاتحة الكتاب»
ويستثـك مـ ذلؽ الؿسبق  ،أي الذي لؿ يدر اشمام إٓ راك ًعا أو أدركف قبؾ الركقع بؿدة ٓ يستطقع فقفا قرافة
الػاتحة فنهنا تسؼط طـف ٕجؾ السبؼ الذي سبؼ بف وتصح الركعة مـف طـد جؿفقر أ ؾ العؾؿ.
( )2وبتؿامف كؽقن قد أتؿؿـا بحؿد اهلل ذا الؽتاب الـافع يف فقائد ساقرة «الػاتحاة» ،وماـ أحساـ ماـ جاؾ معاكقفاا
حؼقؼ بلن يؾخصاف
وكشػ طـ جؿقؾ معاكقفا أبق طبد اهلل ابـ الؼقؿ يف أكثر الجزف إول مـ «مدارج السالؽقـ» و ق
ٌ
صالب العؾؿ لقؼػ طؾك كثقر مـ فقائد «الػاتحة» ،فنن «الػاتحة» أطظؿ سقرة يف الؼارآن الؽاريؿ و ال ماـ مػااتقح
التػسقر فؿـ ففؿ ما فقفا مـ الؿعاي ففؿ كثقر مـ كالم اهلل گ ،وقبؾ أن كـػض مـ درسـا إول لـعقد إلك الادرس
الثاي بعد الظفر بنذن اهلل أود أن أكبف بعد الظفر بنذن اهلل أود أن أكبف أمقر:
أولفا التذكقر بالتحريض طؾك إاال أجفزة الجقآتٕ :هنا تشقش حضقر الدرس وتؼطاع إقباال الؼؾاب طؾقاف،
فالؿرجق مؿـ كان معف شلف ذه إجفزة أن يغؾؼف بالؽؾقة أو يضعف طؾك حال صامتة لئال يمذي إخقاكف.
الثاي :التـبقف أكف لقس مـ أدب الدرس التػر والبعد طـ الحؾؼة فنن الذي جافت بف السـة اق الؼارب ماـ الحؾؼاة
أوزاطا فؼاد جااف يف الساـة
أوزاطا
والدخقل فقفا ،وكؾؿا كان اشكسان فقفا أقرب كؾؿا كان أجره أطظؿ ،وأما التػر
ً
ً
الـفل طـف.
والثالث التـقيف بػضقؾة آلتزام بحضقر جؿقع الػعالقات الدرس بؿا يف ذلؽ مـ الؿرابطة يف الجفاد الؿتعؾؼة بجفاد
الحجة والبقان ،فقـبغل لؾعبد أن يستحضر ذلؽ ،وأن يؾتؿس مـ ربف  ۵أن يثقبف طؾك ذلاؽ ،فقتلكاد اذا يف حاؼ
الطؾبة الذيـ يؼطـقن يف السؽـ الؿعد لفؿ ،ومـ كاكت لف حاجة يف السؽـ ،فنكف يفاتػ إخ الؿسامول طـاف طؾاك
الفاتػ التالل........ :
=
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ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
واألمر الرابع :سقتؿ تقزيع شريط « ذه وصقتل شصػاف الػتـ» لؾشقخ صالح الػقزان ،وقصقدة الفداية لؿعد الربكامج
فاحرص طؾك اقتـاف كسختؽ مـ ذه الـسخة ،و ذه الـسخ معدة لؾتقزيع يف أخر الؿسجد فعـد اكصرافؽؿ يلخذ كؾ
واحد مـؽؿ كسخة لف.
األمر الخامس :جرت العادة يف إقامة ثالثة مسابؼات مصااحبة لؾربكاامج الؿؼاروف والؿساؿقع ،وساقؽقن اختباار
مسابؼة الؿؼروف بعد درس العشاف مـ يقم الثالثاف ،ومادتف كتاب تعظقؿ العؾؿ لؿعد الربكامج ،و اق متاقفر ساقاف يف
مجامقع الؽتب التل كشركا ا اقر مرة أو يقجد يف مركز التصقير كػسف ،وسقؽقن اختبار مسابؼة الؿسؿقع بعاد درس
العشاف مـ يقم إربعاف ،ومادتف شريط « ذه وصقتل شصػاف الػتـ» لؾشقخ صالح بـ الػقزان.
وسقؽقن اختبار مادة الؿحػقظ مـ درس العصر مـ كؾ يقم ،ومادتف قصقدة الفداية وسقؽقن إخ الذي تعرضاقن
جالسا آخر الؿسجد فؿـ أراد الؿشاركة فنكف يحرص طؾك طرض أبقاهتا طشرة طشارة ،كاؾ ياقم آخار ـ ياقم
طؾقف
ً
إربعاف إن شاف اهلل تعالك
األمر السادس :يسؿح بالتسجقؾ الصقيت لؿـ أراد ذلؽ.
األمر السابع :تقجد بطاقات خاصة لتسجقؾ ٕسئؾة ،وٓ تؼبؾ إسئؾة الؿؽتقبة بغقر اا ،ويؿؽاـ الحصاقل طؾقفاا
بقسر ففل مقجقدة طؾك ذا العؿقد وذلؽ العؿقد ،فؿـ كان طـده سمال يؽتبف طؾك ذه البطاقات ،وسـجقب طؾقفا
إن شاف اهلل تعالك:
األمر األخور  :يبدأ درس الػجر بعد ساطة مـ إذان ،ويبدأ درس العصر بعد خؿس وأربعقـ دققؼة مـ إذان ،ويبدأ
يسقرا مـ إذان ،وكؾؿا تلخر إذان تلخر البدف معاف ،فؾاق قادر أكاف أذن
درس العشاف بعد أربعقـ دققؼة أو إٓ ً
قؾقال ً
الػجر الققم الثالثة وثالث وثالثقـ دققؼة فالدرس يبدأ الرابعة وأربع وثالثقـ دققؼة .أما درس الظفر والؿغرب فنهنؿا
يبدآن بعد الصالة مباشرة لضقؼ الققت.
أسلل اهلل سبحاكف وتعالك أن يؾفؿـا رشدكا ويؼقـا شار أكػساـا ويعقــاا وإيااكؿ طؾاك الارب والتؼاقى والحؿاد هلل رب
العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.

