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  الرحمن الرحيم  بسم ّهللا 
  عىل محّمد وآله الطاهرين املعصوم� املكرم� طهرنا ّهللا   رب العامل� وصىل ّهللا   الحمد ّ� 

  بإكرامه آم� رب العامل�
يعة الطهارة معنوياً ومادياً يف كل الجهات والجنبات ك� يف القرآن والسنة أن إّن االسالم رش

األصل االسالمي هو التطه� يف كال الجهت� وال ســي� تطهــ� الجهــات املعنويــة ومــن ثــّم 
الجهات املادية جمعاً بينه� يف كافة املراحل الفردية واالجت�عية وهذا الكتاب الذي ب� 

  صورة كاملة شاملة عىل ضوء الكتاب والسنة.يديك يبحث عنه� ب
  ماء األرض والس�ء يف آيات

َ�ِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَّاُه ِيف اْألَرِْض َوإِنَّا َعَىل ذََهاٍب ِبِه لََقاِدُرونَ «   ١.»َوأَنزَلْنَا ِمْن السَّ
لســ�ء إىل األرض، فقــد كانــت أرضــنا هــذه من هذه الطرائق الســبع طريقــة املــاء مــن ا

، فأنزل »أخرج منها ماءها ومرعاها«محروقة عطشانة قبل حياتها والحياة عليهالقلة ماءها 
عليها من ماء الس�ء بقدر قدر فأسكنه يف األرض نصــيباً لهــا خاصــاً، فــاألبخرة املائيــة   ّهللا 

ادة وال نقيصة، اللهم إال زيــادة يف األرضية الصاعدة اىل الس�ء ترجع ك� هية ماًء دون زي
» مــاءك«. ف»وقيل يا أرض أبلغي ماءك ويا ســ�ء أقلعــي«حاالت استثنائية كطوفان نوح: 

ذهاباً عــن »وأنا عىل ذهاب به لقادرون«هو املاء النازل اليها بقدٍر الساكن فيها عىل حذر: 
� يفعله أحياناً يف أرض دون بكرته ك� يف يوم قيامتها، أم ذهاباً مؤقتاً عن قدره تجديباً ك

  .»هو الرزاق ذو القوة املت�  إن ّهللا «اخرى، ول� يعلموا 
وإنا عىل «اذاً فمعظم مياه األرض هي من نازل الس�ء دون ابقاء، ك� ويؤيده التهديد يف 

وذلك خالفاً ملا كان يزعمه االنسان اىل وقت قريب أال عالقة ب� املياه  »ذهاب به لقادرون
وفية واملياه السطحية والقرآن يقرر العالقة الوثيقــة بيــنه� وأن الجــل مــن مــن نــازل الج

  الس�ء.
أنه لو ال إسكانه فيها ملا رجعت امطاراً عــن » بذهاب به«ُملحقاً  »فأسكناه«وم� يلمح له 

االبخرة الصاعدة عنها، فإن طبيعة الحال يف املاء املحكوم بحرارة الشمس وسواها الصعود 
ــر: إىل ا والســ�ء ذات «لس�ء، وقضية إسكان ماء األرض فيها رجعــه مطــراً اليهــا بعــد تبخُّ

  أمانات االرض من ماء وسواه. »الرجع
وكل يشٍء عنده �قــدار. عــا� الغيــب والشــهادة «دون إفراط وال تفريط » ماء بقدر«أجل 

                                                        
 .١٨). ��رة ا�������: ا��ٓ��      ١
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»الكب� املتعال
»نزله إال بقدر ملعوموإن من يشٍء إال عندنا خزائنه وما ن« ١

٢.  
 »فأســكناه يف األرض«بغية تحوله اىل جينن، وهنا  »فجعلناه يف قرار مك�«فهناك يف النطفة 

  كذلك األمر، حيث املاء كنطفة واألرض قرار مك� بغية حياتها بإنشاء مختلف النبات:
»ث�ة ومنها تأكلونفأنشأنا لكم به جنات من نخيٍل وأعناٍب لكم فيها فواكه ك«

٣.  
حياتــاً بعــد مــ�ت،  »ثم أنشأناه خلقاً آخــر«فك� هناك يف نهاية املطاف لألطوار الجنينية 

حياًة بعد م�ت واين حياة من حياة هــي يف أحســن  »فأنشأنا لكم به جنات...«كذلك هنا 
  تقويم!

  ماء الس�ء مبارك
َ�ِء َماًء « ُمبَاَركا فَأَنْبَتْنَا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصيِد َوالنَّْخــَل بَاِســَقاٍت لََهــا طَلْــٌع َونَزَّلْنَا ِمْن السَّ

»نَِضيٌد  ِرزْقا لِلِْعبَاِد َوأَْحيَيْنَا ِبِه بَلَْدًة َميْتا كََذلَِك الُْخُروجُ 
٤.  

ذلــت بعــد شــ�س، فاســتعدت لقبــول  إن مياه األرض جلها من الس�ء، إستقبلتها حيــن�
»أنزل من الس�ء ماء فأحيا به األرض بعد موتها  وّهللا «الحياة واالحياء: 

٥
وأنزلنا من الســ�ء «

»ماًء بقدر فأسكناه يف األرض وإنا عىل ذهاب به لقادرون
. وهذا املاء النازل مــن الســ�ء ٦

»ا من الس�ء ماًء طهوراً وأنزلن«مبارك، وطهور: 
جنــات وحــب الحصــيد. «مبارك تنبــت بــه  ٧

والنخل باسقات (طائالت)لها طلع نضيد:(أول ما يطلــع منســقاً بعضــه عــىل بعــض) رزقــاً 

                                                        
١٣:٩).      ١. 

 
١٥:٢١).      ٢. 

 
١٩).      ٣. 

 
 .١١ـ  ٩). ��رة ق: ا��ٓ��      ٤

 
١٦:٦٥).      ٥. 

 
٢٣:١٨).     ٦. 

 
٢٥:٤٨).      ٧. 
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»وجعلنا من املاء كــل يشء حــي«للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً(فإنه حياة كل حي:
ـ كــذلك  ١

فك� هناك خروج ألرزاقكم امليتة إىل الحياة، كــذلك هنــا خــروج للمــرزوق� اىل  !»الخروج
  الحياة ليوىف لهم ما كتب لهم.

وك� نبات كل يشٍء ميت هو باملاء، رزقاً للعباد يف حياتهم الدنيا، كذلك خروج املو� مــن 
ن حــيٍّ فيــه أجداثهم أحياًء، بنفس القدرة والعلم والحكمة، والخلق الثا� مثــل األول، دو 

بالخلق األول، ومشاهد إحياء امليتات النباتية رزقاً للعباد تشهد ـ وأحرى ـ إلحياء امليتات 
  اإلنسانية رزقاً لهم أنفسهم �ا قدموا جزاء وفاقاً، أو عطاًء حساباً.

أفمن يحيي هذه النباتات رزقاً للعباد يف حياة قص�ة هزيلة دنيا، عاجز أو بخيل أن يحيي 
  عباد ل�زقهم يف حياة طويلة عليا، كال! وإنه أحق وأحرى.هؤالء ال

ف� الطفه واعطفه دليالً نعيشه طول الحياة، وما أغفله من يعيش الــدليل ويتغافــل عــن 
  املدلول، وليس هؤالء ـ فقط ـ هم املكذبون بالبعث والنشور.

  حول طهورية املاء
يَاَح بُْرشا بَْ�َ يَ « َ�ِء َماًء طَُهورالِنُْحِيَى ِبِه بَلَْدًة َوُهَو الَِّذي أَرَْسَل الرِّ َدْي رَْحَمتِِه َوأَنزَلْنَا ِمْن السَّ

»َميْتا َونُْسِقيَُه ِم�َّ َخلَْقنَا أَنَْعاما َوأَنَاِىسَّ كَِث�ا
٢.  

هنا » رحمته«ه، وغضب» ب� يدي«الرياح) هنا ليست كل الرياح، حيث البعض منها نذٌر «
املاء النازل من الس�ء، فمه� كانت الرح�ت املادية عدة ولكــن املــاء هــو أمُّ الــرح�ت: 

هنــا وكأنهــا كلهــا، تعبــ� عــن مــاء » رحمتــه«لــذلك ف »وجعلنا من الس�ء كل يشٍء حي«
  الس�ء.

يحمــل تلميحيــة أن مــاء الســ�ء » نــا«يف جمعية الصفات  »وأنزلنا من الس�ء ماًء طهوراً «
» لنحيي.. لنســقي«جمعية الرح�ت، داللة ثانية عىل عظم الرحمة يف املاء، ومن عوائده: 

يف مواصــفة املــاء تجعلــه يف قمــة الطهــارة بــ� » طهــوراً «إحياًء مليتات، استبقاًء لحيــاٍة، و
والفعــول » طهــوراً «ال » طــاهراً «األطهار، فلو كان طاهراً يف نفسه غ� مطهر لغــ�ه لكــان 

يف الطاهرة، وال معنى ملبالغة الطهارة إال أن تتخطى الطاهر إىل سواه، تطهــ�اً ملــا مبالغة 
سواه من قذرات ونجاسات، وأحداث وأخبــاث، فيشــمل الطهــارت� عــىل غــرار التفاصــيل 

  املرسودة يف السنة املباركة.

                                                        
٢١:٣٠).      ١. 

 
 .٥٠ـ  ٤٩). ��رة ا�����ن: ا��ٓ��      ٢
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ت يف األنفال:  بــه  وينزل عليكم من الس�ء ماًء ليطركم«وقد فصلت هذه الطهورية وفُرسِّ
»ويذهب عنكم رجز الشيطان

  وهو الجنابة، فبأحرى إذهاباً للحدث األصغر. ١
وترى ذلك الطهور ماء الس�ء، فأين الطهورية ملياه األرض؟ إنها جلهــا مــن نازلــة الســ�ء: 

»وأنزلنا من الس�ء ماًء بقدر فأسكناه يف األرض وإنا عىل ذهاب به لقــادرون«
أنــزل   وّهللا « ٢

»من الس�ء ماًء فأحيا به األرض بعد موتها
الرتاب طهور املســلم ولــو � يجــد «ويف الخرب  ٣

ولــو ال أنــه  ٥»اً طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ســبع«و ٤»املاء عرش حجج
يعني املطهر � ينتظم معناه�! فسواء أكان الطهور مبالغة ام اسم آلة وهو ما يتطهر به 

  فاملعنى واحد.
استصحاباً، وحــ� ف� دام صدق اسم املاء يقيناً او اسصحاباً، فحكم الطهور ثابت يقيناً او 

، أو يُشك فيه شكاً بدائياً أنه ماء أم لــيس مــاًء، دون علــم بحالتــه  ال يصدق عليه اسم ّهللا 
السابقة، فليس ـ إذاً ـ طهوراً، اللهم إالَّ طاهراً لقاعدة الطهارة، اللهــم إال يف املعلــوم عــدم 

  كونه ماًء وقد دخل فيه النجس غالباً عليه بالتنجس.
اللهم إال إذا أخرجــه  ٦»املاء طهور ال ينجسه يشء: «آله و عليه هللا صىلي عن الرسول وعىل حّد املرو 

  عن اسمه فليس ـ إذاً ـ ماًء حتى يكون طهوراً.
وك� ان ماء الس�ء الطهور يطهِّر امليتات عن نجاسات املوات، ويستديم الحيــاة، ويطهــر 

                                                        
٨:١١).      ١. 

 
٢٣:١٨).      ٢. 

 
١٦:٦٥).      ٣. 

 
 :...آ�� و ���� ا��� �������ً �� ا����  ٩٠: ٢٤). ����� ا���� ا��ازي      ٤

 
 :...آ�� و ���� ا��� �������ً �� ا����  ٩٠: ٢٤). ����� ا���� ا��ازي      ٥

 
ـ أ��ج ا������ وا��� وأ�� داود وا�����ي وا������ وا�� ���� وا��ار ���� وا�����  ٧٣: ٥). ا��ر ا�����ر      ٦

� و�� ��� ���� ���� ا���� ا�����ٔ �� ��� ����  آ�� و ���� ا��� ���  وا������ �� ا�� ���� ا���ري ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ�

 و���م ا����ب وا���� ���ل:....
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لينذر مــن «من س�ء الوحي:  عن االخباث واالحداث، كذلك ـ وباحرى ـ ماء الهدى النازل
... »إن هو إال ذكر للعامل�. ملن شاء منكم ان يستقيم« »كان حياً ويحق القول عىل الكافرين

  فانه يحيي القلوب امليتة.
وأيــن طهــور مــن  »وأنزلنا من الس�ء مــاًء طهــوراً لنحيــي...«فقد يعنيه� معاً دون تأويل 

  طهور.
اض املشــاهد الكونيــة يُلفــت أنظــار النــاظرين اىل وك� نرى عند هذا املقطع مــن اســتعر 

  مرصف القرآن النازل من أعمق أع�ق س�وات الوحي، تطه�اً للقلوب واألرواح:
»ولقد رصفناه بينهم ليذكروا فأ� أك� الناس إال كفوراً «

١.  
ية باملعــارض يرصف املعارف القرآن  والترصيف هو الرصف من هنا إىل هناك وهنالك، وّهللا 

من املحسوس اىل سواه، حيث الكتابــان: تكوينــاً » ليذكروا«الكونية املعروضة ب� أيديهم 
  وتدويناً ـ متجاوبان.

الوحي كلٍل يف مصارف عدة حسب الحاجيات والقابليات والتطلبات املعقولة، »! رصفناه«
لس�ء ماًء فســالت أنزل من ا«القول يف منازل القلوب ك� يرصف ماء الس�ء: »: رصفناه«و

»أودية بقدرها
أك� «يف تاريخ الرساالت، و »فأ� أك� الناس«والقلوب أوعية بخ�ها أوعاها  ٢

كفران نعمة الوحي أو كفراً به، فقليــل هــؤالء » إال كفوراً «يف هذه الرسالة االخ�ة » الناس
  الذين يؤمنون، والكافرون كث�.

  حول طهورية املاء
  تشرتط الكريةهل 

   يف اعتصام هللاّ 
حديث اشرتاط الكرية يف املاء الواقف عىل دليل ليس إالَّ ضده، فالقرآن نــصُّ يف طهوريــة 

ب� الفريق� عىل ضوء القرآن  آله و عليه هللا صىلاملاء غ� الخبيث ومنه النجس، وقد تواتر عن النبى 
فحرصــ » ما غــ� لونــه او طعمــه أو ريحــه املاء طهوراً ال ينجسه يشء إالَّ  خلق ّهللا «قوله: 

إذا بلــغ «تنجسه بذلك التغ� حرس عن تنجسه بغ�ه من قلة، ثم ال يعارضــه املســتفيض: 
إالَّ مفهومه، غ� املفهوم منه أنه إذا � يبلغ قدر كر ينســجه » املاء قدر كر ال ينجسه يشء

  بائب.كل يشء، بل ينسجه يشء، وهو بطبيعة الحال من النجاسات او الخ

                                                        
٥٠).      ١. 

 
١٣:١٧).      ٢. 
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فهل إن ذلك اليشء هنا هو كمٌّ خاص من نجاسة أو خباثة ك� هو املفهوم هنا؟ فهــو إذاً 
  .١نجاسة كث�ة تتغلب عىل كث� املاء وكرِّه

  أم هو أي من آية نجاسة؟ وليس مفهوماً من ذلك املفهوم!
ان نصــاً وكيف يعارض نص الكتاب والسنة �ــا ال تفهــم منــه أيــة معارضــة، وحتــى إذا كــ

  ضده� فهو ساقط بتلك املعارضة.
ذلك، والحديثان املتعارضان يف اشــرتاط الكريــة وعدمــه يف املــاء الراكــد، معروضــان عــىل 
الكتاب والسنة الحارصت� نجاسته يف التغ�، إضافة إىل أن مشرتط الكرية ال نص وال ظاهر، 

  وخالفه نجالفه فإنه نص يف عدم اإلشرتاط.
رشيطــة الكريــة يف الراكــد القليــل عــدم ذكرهــا يف لســان الرســول  ومــ� يحيــل أو يبعــد

فكيف يكرر عند أهل بيته إن كان القصد هو اشرتاط ك�ة خاصة فيه؟ وأنه لغوياً آله و عليه هللا صىل
طليق الكث� دون حد خاض إالَّ حسب األجوار والظروف، ك� وال رواية عند إخوانه حتى 

  !آله و عليه هللا صىلعن الصحابة فضالً عن الرسول 
ثم الحرج األك�ي الدائب يف ذلك االختصاص امتصاص للرشيعة السهلة السمحاء، ال سي� 
وأن القليل ـ يف ذلك الرشط الهائل ـ ليس ليطهر نجساً يف مثلث املواجهة، وعــدم تــنجس 
ماء االستنجاء وفيه ذرات مرئية من الغائط، وغرابة بقاء التــنجس يف مــاء متــنجس قليــل 

يث يضاف إليه كث� شيئاً فشيئاً، أما أصــابه مــن مبعــدات أو محــيالت لــذلك االشــرتاط ح
  القريب.

ومثاالً واحداً الستحالة ذلك الرشــط يف هــذا البــ� أن القليــل الــذي يطهــر النجاســة عنــد 
املشرتط�، هو ينجس �قارنة مع املتنجس وقوعــاً لهــا فيــه، فــال يبقــى دور إالَّ يف وروده 

إما أنه يطهِّرها قبــل أن يتــنجس بهــا؟ فكيــف ـ إذاً ـ يتــنجس بعــد تطه�هــا  عليها، وهنا
و�اذا! أو قبل أن يطهرها؟ فكيــف يطهــر املتــنجس او يتقارنــان تنجســاً وتطهــ�اً؟ وهــ� 
متعارضان! فال يبقى ـ إذاً ـ إالَّ أال يتنجس القليل بذلك اللقاء املطهر، فــإن تطهــ�ه إيَّاهــا 

  حول عنه إالَّ باستحالة تطه� النجاسة بالراكد القليل! عىل أنفعاله محظور ال
ثم وكيف ينجس ويخبث قليل زهاء الكر املصطلح بنقطة دم ثم ال بأس بكره إذا وقعت 

  فيه نجاسة كث�ة ما � يتغ�!

                                                        
� �� ���: «آ�� و ���� ا��� ����� ا������� �������ن، ��� �� ���� ا���� » ��ء«). ���      ١ ��ء » �� ����� ��ٍء إ��

و����ً، �� �� �� ا��ٓ�� ��ء ���� ���ً، ��ٔي �� �� ا������ت �� ���� و���� ا���ء �����ـ� �� ا������ت ���ً 

 ا���ل، و�� ���� �� ا����د ا������ �� ا���ء ����اك.
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فكافة االعتبارات كتاباً وسنة وواقعاً ومــا أشــبه تحيــل انفعــال القليــل إالَّ ان يتغــ� أحــد 
  بنجاسة، فإنه عالمة لواقع غلبتها عليه. أوصافه الثالثة

وما هذه األوصاف الظاهرية الغالبة إالَّ أمارات لواقع تلك الغلبة وكــ� يف أحاديــث عــدة 
  تجعلها األصل يف ذلك الحقل.

سواء أ� تحصل لها غلبة عليه،  ١إذاً فكل ماٍء غالٍب عىل نجاسة أو خبث فيه طاهر إطالقاً 
  أم حصلت ثم زالت �ا زيد عليه من ماٍء مطلقاً.

وأما زوال صفة منها بعالج دون ماٍء، حيث ال يدل عىل غلبة املاء، فال يعالج نجاسته اللهم 
  واقع الغلبة. إالَّ أمارتها، حيث األصل هو

ويحــرم علــيهم «إذاً فاملاء طهــور مــا � يتغــ� بنجاســة أو خباثــة، تجعالنــه خبيثــاً مطلقــاً 
  تعم كافة الخبائث إىل كافة النجاسات، مه� صح بينه� عموم من وجه. »الخبائث

 ذلك، وك� املاء ال ينجس مطلقاً إالَّ تغ�اً بنجاسة، كذلك املائع غ� املاء كالنفط والســمن،
وال سي� إذا كان كث�ين، لعدل دليل رشعــي عــىل نجاســتها اللهــم إالَّ بتغ�هــا نجاســة أو 

وال يعبــأ آلـه و عليـه هللا صـىل ٢خباثة ك� املاء، وإ�ا تؤخذ منها وما حولها وك� يف املروي عــن النبــي
  .٣برواية الجمود

طليقة فقد يحــرم كــل ترصــف مســتخبث يف امليــاه النجســة  »يحرم عليهم الخبائث«وألن 
  والخبيثة، مه� كان الرتتيب ب� الرشب والطهارة الحدثية والخبثية.

                                                        
: ��م أ��ا�� ���ل �� ���� ����و�� ا���س، ���ل ��� ا���� ). و��� ���� �� روا�� ا�� ����د أن أ�� ����ة ��ل     ١

د��ه وإ�����ا ��� ���� ����ً �� ��ٍء او ذ����ً �� ��ٍء، �ٕ���� ����� ������ و�� �����ا ������، و��  آ�� و ���� ا��� ���

��ل: وا���� وا����ب ��� د�� �� أ » ����ب �� ��ًء ����� ���� آ�� و ���� ا��� ������� ���� أ�� ا���� «���� أ�� ���� 

 ا���ء و�� أ�� �� ا��� ا������ �����.

 
؟ ��� �� ��ٔرة ���� �� ��� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ���س �� ������ ان ر��ل ا��ّ� ٣٥٦: ١). ��� ا���ري      ٢

و����� ا���ل �� �� ا������ ا������� ذو��ن ا���� او �� أ���، » ���ل: أ����� و�� ����� ��ٔ��و�� و���ا �����

 �� اذا ��ن ����اً ��� ��ح ا���ٔرة ��� ��� ��� دون �� �����.

 
���ـ� و�ـ�  �� ا���ٔرة �� ا����؟ ��ل: إذا �ـ�ن ���ـ�اً �ـ�ٔل آ�� و ���� ا��� ���  ). روا�� أ�� ����ة أ�� ��� ر��ل ا��ّ�     ٣

) و��� ا�����ي �� ا����ري أ�� ��ل �� روا�� ���ـ� �ـ�ه ��ـ�ٔ �����٣٥٧ وإن ��ن �����ً ��� �����ه، (ا����ر 

 و��ٔ�� ا������ ��� ���� ا���� و����ه و�� وا��� ا����ي وا��ٔوزا�� �� ��م ا���اط ا����د.

 أ��ل: و���� ا��ٔ�� �������� و�������� وا����ع إ�� �����ت ا��� وا����رة.
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 سي� املؤمن يستخبثه يف أصله، وليس والخباثة هي نوعية إنسانية كأصل، أن اإلنسان وال
  اإلسالم ليسمح ـ فضالً عن أن يدفع أو يفرض ـ إستع�ل الخبيث.

  الطهارة عن حدث أو خبث من رشوط مس القرآن
ُه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ « »ِيف كِتَاٍب َمْكنُوٍن الَ َ�َسُّ

١  
كائن يف القرآن الكريم، ليكنه ع� �ّس منــه إال املطهــرون؟ ترى ما هو الكتاب املكنون، ال

  وما هو املّس ومن هم املطهرون؟
»بل هو قرآن مجيد. يف لوح محفــوظ«هو لوح محفوظ: » كتاب مكنون«عّل 

، ولــيس يف ٢٣
الئحاً له وخلفاء املعصوم�  آله و عليه هللا صىل  غ� الئح ألحد، وال عند رسول ّهللا   ب ثابت عند ّهللا كتا

صــفحة الئحــة »: يف لوحٍ «غ� الئح لآلخرين، أو الئحاً لجمع األول� غ� الئح لآلخرين، إ�ا 
آياته الئحة، ظاهرة من يتمجد به من املكلف�، من الجنة والناس أجمع� وإىل يوم الدين، 

عــن لعبــة » مكنــون«و» محفــوظ«بيناته واضحة، ورغم أنه يف لوح، و�تناول الكل، فهــو 
إنــا نحــن «وكنانه   حفاظ ّهللا ¨الالعب�، وتحريف املحرف�، فكيان القرآن أياً كان هو أنه ىف 

»نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
٤.  

عن ظهر الغيب غالطاً او عامداً، أو يكتبه كذلك  وترى أهو محفوظ كذلك عنده من يقرأه
هو الثابت فليس إال الحق، » كتاب«و» كتاب مكنون«وينرشه بغية تحريفه؟... كال، إ�ا يف 

، آخذاً من أم الكتاب وإىل كتاب قلب  ، مكنون بكنان ّهللا  فهو قرآن كريم يف ثابت بإذن ّهللا 
املعصوم�، والعامد يفضح إذ يرى خالف ما يــراه الحفــاظ وقلبو ممثليه  آله و عليه هللا صىلالرسول 

واملؤمنون، والكاتب غلطاً، جاهالً أو عامــداً، ال يبقــى كتابــه ســنداً، فــريث� ينرشــ يــدحر، 
وك�دحر املسلمون القرآن املحرف الذي نرشه اإلرسائيليون، وكيف ينجح قرآن محرف ب� 

ســالمى وعرضــه، وخــالل التفاســ� وســواها، ويف بالي� البالي�، من القرائ� طول العــا� اإل 
صدور الحفاظ وسواهم، حتى وال كلمة واحدة، او حــرف أو نقطــة واحــدة، ومــا الواقــع 

                                                        
 .٧٩: ٥٦). ��رة ا��ا���      ١

 
٨٥:٢١).      ٢. 

 
 .٢٨٠ص ٢٩ج »�� ���ك �� �����«. وا��ٓ�� ٢٧٠ص ٣٠). را�� ����� ا��ٓ�� �� ج     ٣

 
١٥:٩).      ٤. 
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املجمع عليه من هذا القــرآن طــوال القــرون اإلســالمية خــ� شــاهد إيجــا� لــذلك الكــنِّ 
وبثــه شــاهد  والحفظ، وواقع اإلندحار عن املجموعة اإلسالمية ملا قد يحاول دسه ونرشــه

  سلبي عىل غ�ه، فمه� سمي قرآناً فليس يف كتاب، وإن سمي كتاباً فليس مكنوناً.
؟ وما هو املس؟ ومن هم املطهرون؟ الضم� الغائــب »ه«؟ ف� هو »ال �سه إال املطهرون«
، وإذا يصــل إىل  راجع إىل القرآن أياً كان من محالة ومدارجه: ح� ينزل مــن عنــد ّهللا » ه«

لقلب املحمدي، وح� يسمع او يفهم أو �س خطه بلمس، أو ببرص، أم ماذا؟ فــال منزل ا
  �سه يف أي من هذه إال املطهرون وك� يناسب هذه وهذه.

وما نزلت به الشياط�. وما ينبغــي لهــم ومــا «: ١»املقربون«فقد حلمه إذا نزل، املطهرون 
»يســتطيعون. إنهــم عــن الســمع ملعزولــون

. وكــ� ال يحمــل علمــه صــافياً دون كــدر إال ٢
عنهم الرجس وطهــرههم تطهــ�اً، وهــم أهــل بيــت الرســالة   املطهرون، الذين أذهب ّهللا 

ه و عليه هللا صىلاملحمدية  ، فهم أوالء الذين �سون حقائقه وينفذون أحكامه كاملة، �سونه ك� آـل
  يحق دون أن �سوا منه بباطل.

ومن ثم ال يدركه بعدهم إال املنّورة قلوبهم، املطهرة نفوسهم، كٌل عىل قدره، وكــ� يعيــه 
كــ� وال يســمع إليــه وال يبرصــه إال املطهــرون يف » القلوب أوعية فخ�ها أوعاهــا«ه وقلب

أس�عهم وأبصارهم، دون امللته� باألغا� امللهية، والصور املغرية، فهــم ال يتلــذذون مــن 
القرآن فال �سونه سمعاً وال برصاً، ك� ال يتفهمونه معنى وبص�ة، وال يتذوقونــه واقعــاً... 

  نافية تنفي واقع املسِّ هكذا يف مختلف املس، كلف عىل حسبه.» ال«وإىل هنا 
ناهية تنحو نحو النهي عن مســه، خطــه ورســمه، إال املطهــرون عــن » ال«ومن ثم تكون 

الكفر، فال �سه كافر، اللهم من يحاول التطهر به، ال مســه أو املــس منــه، وإال املطهــرون 
»فال �س القرآن إال طاهر«عن أحداث وأخباث 

٣.  

                                                        
إ�� ���آن ���� �� « ��آ  و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا�� ��دو�� ���� رواه �� ا�� ���س �� ا����  ١٦٢: ٦). ا��ر ا�����ر      ١

 �� ��� ����ة �� ���� إ�� ا�����ون ا������ن.  . ��ل: ��� ا��ّ�»���ب ����ن

 
٢٦:٢١٢).      ٢. 

 
� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ـ أ��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� �ـ� ا�ـ� ��ـ� �ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� ١٦٢: ٦). ا��ر ا�����ر      ٣ :... آـ�

���ـ�. وأ�ـ�ج آ�ـ� و ���� ا��� ���وأ��ج ا�� ��دو�� �� ���ذ �� ��� ���� و�� ا�� ��م ا�����ري �� أ��� �� ��ه ��� 

����و �ـ�  آ�� و ���� ا��� ����� أ�� ��� �� أ��� ��ل �� ���ب ا����   �ر �� ��� ا��ّ���� ا��زاق وا�� ا�� داود وا�� ا���

 ».و�� ��� ا���آن إ�� ��� ���ر«��م: 
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وال غريب من القرآن أن يجمع ب� النفي والنهي يف حرف واحــد، أو أنهــا نافيــة تعنــي يف 
  .١موارد النهي مبالغة النهي

فالطهارة املرشوطة يف حلية مس القرآن خطاً، تعمُّ الطهارة عن الكفــر وطهــارة الحــدث�، 
ل املاّس، دون اختصاص بالحدثية، وضوءاً وغسالً، والطهارة عن أية نجاسة أو خباثة يف املح

  خالفاً لبعض الفقهاء، وفاقاً إلطالق املس والطهارة.
مّس النور والخ�، وال مس السوء والرش، فاملطهرون داخلــون يف  »ال �سه إال املطهرون«ف

  ٢مسه، وغ�هم خارجون عن مسه وعن املس من كرامته
  أين� كان!.  كيف وهو مكنون بكنان ّهللا 

»تنزيل من رب العامل�«
ه إال املطهــرين، ف�نــزل مــن رب العــامل�،  ٣ إنه كتعليل لعدم مسِّ

يحوز كيف يحمله إىل رسله الشياط�؟ أم كيف �سه إال من طهرهم رب العامل�، او كيف 
  مسه من غ� املطهرين عن أدناس وأحداث وأخباث؟!

  نكات وتنبهات:
إنه «ترى هل من نكران ألحد أنه قرآن، حتى يقسم أو ال يقسم تلميحاً بالقسم  »إنه لقرآن«

  : مقروء..!»لقرآن
: »بــل افــرتاه«عله ألن الناكر كان ينكر كونه مقروءاً له من ربه، عىل سمعه وقلبه، إذ قالوا 

  جواباً عن هكذا قيل. »إنه لقرآن«من نفسه، ثم نسبه اىل ربه، فانكاراً علهى يؤكد  اختلقه
ومــا «: »إنــه لقــرآن كــريم«ومن قيٍل إنه قرآن قرأه عليه الشياط�، قرآن لئــيم، فــ�د عليــه 

»تنزلت به الشياط�
٤.  

صبح محرفاً كــ� فعلــوا ولكن دس فيه ومس منه الشياط�، فأ  »إنه لقرآن كريم«ومن قيل 

                                                                                                                                                         

 
ا�����ء ��دة ��ر�� ���� ��اد ��ٔ��� ا�����ء، ���� ���� ������ ��� ���� ����، ���� ). وا�����ن ������ و���      ١

 أ�� �� ا���� ��ر�� ��ٔ�� �� ��� أ���ً.

 
 �� ا����� ����� إذ �� ������.). ا�������ء ��� ا��ٔول ���� إذا ������، و�     ٢

 
 .٨٠). ��رة ا��ا���:      ٣

 
٢٦:٢١٠).      ٤. 
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إنــه لقــرآن كــريم. ال �ســه إال املطهــرون. تنزيــل مــن رب «بالكتب من قبل، فــ�د بقولــه 
  .»العامل�

وأدومه. ومن كــره عــدم   كريم، ألنه أنعم نعم ّهللا   أنه كريم ك� ّهللا » كريم«ثم عىل ضوء 
كــ�ة تالوتــه إال طــالوة هوانه بك�ة التالوة واملراجعة، بل هو دائباً غــّض طــرّي، ال تزيــد 

وطراوة، خالف سائر الكالم أياً كان، فإنه ال يحلو عىل التكرار والرتداد، وقد يرجع مرداً إذا 
استمر، بخالف القرآن الكريم: طاهر األصل، ظاهر الفضل، لفظــه فصــيح ومعنــاه صــحيح 

  .١»ظاهره أنيق وباطنه عميق، ال تخوم وعىل تخومه تخوم«
  وترى والقرآن هو الكتاب كيف يكون يف كتاب، ف� هو كتاب وكتاب؟

الجواب: أن الكتاب املكنون هو املكتوب فيه الكتاب، والقرآن الكتاب هو املكتوب، ففرق 
  ب� مكتوب ومكتوب فيه، وسواء أكان املكتوب القرآن املسجل بقلم النور عىل

، أم ماذا، أو كان القرآن املفصل بألفاظــه آلـه و عليه هللا صىليت املعمور: القلب القلب املحمدي الب
  او معانيه أم ماذا، وإذا كان املكتوب فيه مكنوناً فاملكتوب أكن وآمن.

تطه�اً، كمن تشــملهم آيــة   يعم من طهروا أنفسهم ونفوسهم فطرهم ّهللا » املطهرون«ثم 
  التطه�.

في� طهروا، كمن يحذون حذوهم ويتلــون تلــوهم مــن   نفوسهم فأيدهم ّهللا ومن طهروا 
  األولياء املكرم�.

� يشــمل إال  »إال املتطهــرون«ومن تطهــروا ـ أخــ�اً ـ عــن األحــداث واألخبــاث، فلــو قــال 
  .٢فهو يشمل األول� واآلخرين، ألن الطهارة فيها تعم الثالث» املطهرون«اآلخرين، وأما 

: يخص القرآن املفصل النازل نجوماً، بعد املحكــم النــازل ليلــة »تنزيل من رب العامل�«ثم 
حكــم، بعــد نزولــه، عنــد م� يدل عىل عدم اختصاص الكتاب املكنــون بــالقرآن امل ٣القدر

فقط ال! بل هو محفــوظ أيــن�   وعند نبي ّهللا   ، أنه مكنون عند ّهللا  النبي، او قبله عند ّهللا 
  .٤وعند املؤمن� وإىل يوم الدين آله و عليه هللا صىلحّل وارتحل، وإىل القرآن املفصل، عند النبي 

                                                        
 .آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ٥٩٨، ص٢ج). أ��ل ا�����      ١

 
 ��� ا�����، وا������ ا����ي و�� ������ �� ���� إ��� و���ي.). ا���     ٢

 
 ). ��ٔن ا������ ا���ر��� ����ف ا��ٔ��ل ���� د���.     ٣

 
 �� ا�����ن. ٣٨١ـ  ٣٧١ص ٣). را�� ��رة ا���ر ج     ٤
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�ا أن مّس القرآن باللسان من أخفى املسِّ واخفه، فالنهي عن هكذا مسٍّ للمحــدث، أال و 
يقرءه عىل حدث، منع خفي ينحو منحى املرجوجة، وهو إيحاٌء لطيف استوحاه املطهرون 

  املعصومون ك� هو دأبهم يف دأبهم يف فقه القرآن.
  اء، ليدرك كامل الثواب.والكراهة هنا هي قلة الثواب، تحريضاً عىل التطه� فالقر 

  ومن ثم، وبعد ذلك كله يف نجوم القرآن، أفتستقبلون رجومه؟
  .»افهبذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون«
»حــديثاً   ومــن أصــدق مــن ّهللا «: تتهــاونون »تدهنون«وآياته   : حديث ّهللا »أفبهذا الحديث«

١ 
»وآياته يؤمنون  فبأي حديث بعد ّهللا «

فذر� ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من « ٢
»حيث ال يعلمون

٣.  
: تبــديالً »أنكــم تكــذبون«منــه  »وتجعلــون رزقكــم«ورغم أن حديث القرآن رزق رزقتموه 

»شــديد العقــاب  من بعد ما جاءته فــإن ّهللا   ومن يبدل نعمة ّهللا «نقمة وكفراً:   بنعمة ّهللا 
٤ 

  . وحرباً مع ّهللا   أتهرباً من نعمة ّهللا 
وآياتــه التــي هــي   إنكم ال تدهنون بالكفر والفسق وأي باطل، ثــم تــدهنون بحــديث ّهللا 

  رزقكم يف املثل العليا، فأفٍّ لكم كيف تحكمون!.
أن يبــدلكم أمثــالكم وينشــأكم أنه يقّدر املوت، وليس �سبوق فيه، وال يف   أفتكذبون ّهللا 

في� ال تعلمون فيدينكم �ا كنتم تعملون، فلو ال تدرءون عن أنفسكم املوت أو ترجعون 
  األرواح إذا بلغت الحلقوم.

  طاهرات
  زعمت نجاستها

إِالَّ أَْن يَُكوَن َميْتَــًة  قُْل الَ أَِجُد ِيف َما أُوِحَى إَِىلَّ ُمَحرَّما َعَىل طَاِعٍم يَطَْعُمُه إِالَّ أَْن يَُكوَن َميْتَةً «

                                                                                                                                                         

 
٨٧: ٤).      ١. 

 
٦: ٤٥).      ٢. 

 
٤٤: ٦٨).      ٣. 

 
٢:٢١١).      ٤. 
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ِبِه فََمْن اْضطُرَّ َغــْ�َ بـَـاٍغ    أَْو دَما َمْسُفوحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقا أُِهلَّ لَِغْ�ِ ّهللا 
  ١.»َوالَ َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ 

اً فيه� ـ تلمح لكــون اآليــة هــي أوىل مــا نزلــت بشــأن ـ تنكر » ميتة أو دماً مسفوحاً «هنا 
  محرمات األنعام، وقد نزلت بعدها مكية ثانية تش� إليها:

به فمن اضطر غــ� بــاغ وال   إ�ا حرم عليكم امليتة والدم ولحم الخنزير وما أهلَّ لغ� ّهللا «
»غفور رحيم  عاد فإن ّهللا 

..   ا حرم.. وما أهلَّ به لغ� ّهللا إ�«ثم يف مدينة أوىل:  ٢ فمن اضطرَّ
»غفور رحيم  فال إثم عليه إن ّهللا 

حرمــت «ومن ثم يف مدنية أخرى هي األخ�ة من السور  ٣
بــه واملنخنقــة واملوقــودة واملرتديــة   عليكم امليتة والدم ولحم الخنزير وما أهــلَّ لغــ� ّهللا 

إال ما ذكيتم وما ذبح عىل النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم  والنطيحة وما أكل السبع
»غفور رحيم  فسق... فمن اضطر يف مخمصة غ� متجانف إلثم فإن ّهللا 

٤.  
فاملحرمة من بهيمة األنعام ـ وهي فقد حقل التحريم يف هذه اآليات ـ ليست إالَّ ما ذكــر 

ويف اخ�تها مزيد قضية ختام الوحي بهــا، ولكنــه مزيــد يف االنعام هنا ويف الثالث االخرى، 
إذا ماتــت بهــذه  »املنخنقة واملوقودة واملرتدية والنطيحة ومــا أكــل الســبع«إيضاح، حيث 

ومــا ذبــح «تحللها، ثــم » إال ما ذكيتم«وإن � �ت ف» امليتة«األسباب فهي من مصاديق 
» أن تستقســموا بــاألزالم«أمــا و » بــه  مــا أهــل لغــ� ّهللا «وهي من مصاديق » عىل النصب

فليست محرمة يف خصــوص حقــل األنعــام بــل هــي مــن امليرســ املــرحم يف آيتــي البقــرة 
واملائدة، إذاً فال حقل األنعام أصلياً من حيــث املجموعــة، دون أجــزاٍء مــن كــل منهــا، إالَّ 

خر كشع�ة تذك�اً برشط أصيل للحل وهو الذبح الرشعي، وآ » به  امليتة وما أهل لغ� ّهللا «
عليه، فألن اإلهــالل حســب املتعــود �   توحيدية مضادة لشع�ة الرشك وهو ذكر اسم ّهللا 

كــ�   به إيجــاب لإلهــالل ّ�   ، فتحريم ما أهل لغ� ّهللا  او لغ� ّهللا   يكن يخرج من كونه ّ� 
ملائــدة الحالة الحــارضة تصــبح آيــة ا» ال أجد«فصلنا كل ذلك يف املائدة، ذلك ويف احت�ل 

                                                        
٦:١٤٥).      ١. 

 
١٥: ١٦).      ٢. 

 
١٧٣: ٢).      ٣. 

 
٣: ٥).      ٤. 
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  مفصلة لهذه املحرمات أو مزيدة عليها ما ال يدخل فيها ظاهراً بيناً، ولكن األول أظهر.
كنص أويل لتحريم الدم، تحول حوله النصوص الثالثة األخرى النازلة » دماً مسفوحاً «وهنا 

ذكر من ذي قبــل، فــال » دماً مسفوحاً «فالالم فيها هي لعهد الذكر، فتعني » الدم«بعدها 
من الدم إال املسفوح منه مه� أطلــق يف التــوراة حرمــة الــدم دون تقيــد �ســفوح يحرم 
  اجعها.والتفصيل محول إىل آية املائدة فر  ١وسواه

مضارعة ـ تشمل الحال واالســتقبال ـ عــدم وجــدان محــرم أصــيل يف » ال أجد«وقد تعني 
حقل بهيمة األنعام إالَّ هذه املذكورات منذ نزول هذه اآلية حتى الوحي األخ� عىل ذلك 

، فإ�ــا  يحــرم ٢البش� النذير، ف� ورد يف تحريم لحوم الحمر األهليــة أو ســواها مرفوضــة
نهى عن أكل كل ذي ناب »أنه  آله و عليه هللا صىلاملفرتس من الحيوان ال سواه وك� ثبت عن النبي 

فكل ما ليس من األنعام من حيوان الرب محرم  ٣»من السباع وعن كل ذي مخلب من الط�

                                                        
���� ��� ���� ا��ا��� �� ��ٔ�� ��� ���� د�ـ�ً و�ـ� ��ٔ�ـ� ا����ـ� « ١٢: ١٧). �� ا���رات ��� ا������      ١

 .٤: ٩و���� �� ا������ » ا���زل �� و���� د��ً 

 
ا��� ���� �� ا������   �� ���� ا����ي �� ا���� و��� ا��ّ� �٣:٢٠ٔ���م ا����ص ). ��� �� �� آ��ت ا�     ٢

�� أ�� ���م ا���� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ���� ���س ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا����� ا�� ��� ��� �� أ�� ���� 

� وا���اء �� ��زب وا�� ا�� أو�� و���� �� ا��ٔ��ع وأ�� ا�� ��� و��� آ�� و ���� ا��� ���ا�ٕ����� و�� ���� ا����ء، ورواه ��� 

 آ�� و ���� ا��� �������ة وأ�� �����، وا����اد �� ���ي ��ب وأ�� ����� ا����� وأ�� �� ���� و���� �� ����، رووه ��� 

ـ �� روي �� ��� ا����� �� ���� �� ر��ل �� ���� ���ل ����� ����  �� ا��ٔ��� و��ل ����، و���ر�� ـ ��� ا��ٓ�� 

أ�� �� ��� �� ���� ��ء ا����� أن أ��� ��� أ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ����� ا��� �� ���� ا�� ��ل: �� ر��ل ا��ّ�

���ات �� ��ل: ��ٔ��� أ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ��ال ا�����، أ��ل: ���� ����� ا����� �� ���� 

�اف دون ا����� ا��ا���، و���ا ا��ٔ�� �� ا����اس وأ������ �� ا����ب ا��� �� ا���� ا��ٔ���� أ�� �� ��ب ا�ٕ��

�� ���� ���  ������ا����م�� ا������ �� أ�� ����  ٧٧٤: ١أ��� �����ب �� ا����، و��� �� ��ر ا������ 

���ه و���� ا���م ���ام �� ��أ �� أ�� ��� ا����� وا���� وأ��� ����� ��ٔ�� ���ر�� ان � آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 ��ه ا��ٓ��.
وا����اد ا����م ����ورواه ��� �� أ�� ���� ... آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ���س ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� ٢٢). ا����ر      ٣

 ���ي ��ب وأ�� ����ة و������.

��� ذي ��ب �� ا����ع و���� �� ا����  آ�� و ���� ا��� ���و�� ���� أ������ ا����� �� ���� ا����� �� ا���� 

 ».وا����� ��ٔ���� ��ام

�� ���م  ا����م ����  و��� ورد �� ا����، �� ا�� ��� ا��ّ� أ��ل: ���� ا����� ا������ ���� أ��� ������ ا��ي �� أ���

� أن ����� ��ورة، ا�����    و���� ا�� ����ن �� أ�� ��� ا��ّ� ٣٤٨وا������ ٢٤٦: ٦ا����؟ ���ل: �� ��ٔ�� إ��
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»ٌء ومنافع ومنها تأكلون األنعام خلقها لكم فيها دف«السباع فلكونها من 
١.  

بهكذا تعب� هي صيغة أخرى عــن عــدم   لصاحب الوحي األخ� بوحي من ّهللا » ال أجد«و
  وجود وحي يحمل تحر�اً يف حقل بهيمة األنعام أك� م� ذكرت يف آية األنعام.

تعاىل إليه محرماً يف هذا الحقل ســوى مــا ذكــر ثــم هــو ال   إذ من املستحيل أن يوحي ّهللا 
يجده، اللهمَّ إالَّ أال يوحي إليه ما حرمه وذلك ضنَّة يف الوحي ونقض لكــ�ل الرســالة، مــع 

أي ال يوجد وحي بهذا الصدد إالَّ ما أوحي، فقد كفى النص » قل ال أجد...«أنه أوحي إليه 
  املسفوح.داللة عىل حلية الدم غ� » قل ال أجد«

لذلك فالدم غ� املسفوح من املحلل يف رشعة القرآن أياً كان، اللهــم إال مــن غــ� الحيــوان 
املحلل، وأماالط� املحلل وما أشبه من غ� بهيمة االنعام، فــ� لــه دمــان فاملســفوح منــه 

طليقة مهــ� » دماً مسفوحاً «محرم، وما له دم ال يسفح أو غ� املسفوح منه فمحلل، فإن 
ت بهيمة األنعام هي األصل فيه، فلو� يكن للسفح  دخل يف حرمة الدم لكان الغياً يف كان

موضوع التحريم، ولسنا نستدل ـ فقط ـ عىل حل غ� املسفوح من الدم �فهوم الوصف، 
فا�ا نقترص عىل تحريم املسفوح بالنص ثم ال دليل عىل تحريم غ�ه، وإن كان االســتدالل 

� خــارج معــن مســفوح وغــ� مســفوح، واملحــور هــو الــذي لــه به صحيحاً حيث الدم غ
مسفوح وسواه، فالحيوان الذي ليس له دم مسفوح، أو الدم غ� املسفوح مــن الــذي لــه 
مسفوح وغ� مسفوح، دمه حالل، ثم الدم من غ� الحيوان أحرى بالحــل، فإ�ــا الحيــوان 

  املحرم يحرم دمه بدليل حرمته كله.
ميتــة أو دمــاً «ولكنــه يصــلح شــموالً ل» لحــم خنزيــر«ص بقــد يخــت» فإنه رجس«وهنا 

لكــان صــالح » لحــم خنزيــر«ولــو كــان القصــد إىل خصــوص » لحم خنزير«إىل » مسفوحاً 
أو فسقاً أهــل «حتى يختص به، وما تأخ� » فإنه رجس«ثم » لحم الخنزير«التعب� تقديم 

حيــث فيــه بقيــة الحيــاة، » كيــتممــا ذ «إالَّ ألنه يحمل مصداق� اثن� ثانيه�  »به  لغ� ّهللا 
                                                                                                                                                         

: ٦(ا����� » إ�� أن ���� إ���� ���� ��� ��ٔ����آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ��� �� أ�� ا���� وا����ل ���ل: ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ����

��ٔ��� �� ���م ا���از�� وا���� وا����ل ���ل:  ا����م ����) و���� ��� �� ��� �� ا���� ٣٤٨: ٢و�������  ٢٤٦

.����ٔ�� �� 

��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���ٔ��ل �� ا���� وا���� ���ل: ��م ر��ل ا��ّ� ا����م ����  و�� ���� ����� ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

ذي ���� �� ا���� و�� ذي ��ب �� ا���� ���� أن ا���س �����ن �� ا���� ���ل �� �� ����� ا���� ��� ��ام 

 ).٢٤٧: ٦(ا����� » ��ا ������ً  آ�� و ���� ا��� ���  وأن ��ن ����ً �� ��ب �� وإ��� ��ل ر��ل ا��ّ�

 
٥: ١٦).      ١. 
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  فليس ـ إذاً ـ رجساً بصورة طليقة مه� كان فسقاً مات بذلك اإلهالل أم � �ت.
  .»فمن اضطر غ� باٍغ وال عاد فان ربك غفور رحيم«ذلك حكم العامد غ� املضطر 

يف بناء املجهول تقيِّــد الحــل �ــا كــان اإلضــطرار دون اختيــار، فقــد يظهــر » اضطر«وهنا 
نسان �ا يقدمه هو باختيار فال غفران وال رحمة عليه يف أكلــه اضــطرارياً مهــ� وجــب اال 

عليه حفاظاً عىل االهم، ولكن الذي يُظهر دو�ا اختيار منه، وإ�ا أوقع يف حالة االضــطرار 
  .»فإن ربك غفور رحيم«دون أية محاولة 

عاديــاً عاصــياً ففاجــأه  ثم املضطر ال عن اختيار قــد يكــون باغيــاً يبتغــي أكــل الحــرام، أم
اإلضطرار، أم عادياً يف أكله أك� من قدر االضــطرار، فهــؤالء هــم كــ� املضــطر باختيــار ال 

مه� كــان عــىل املضــطر املقرصــ أن يأكــل قــدر الرضــورة  »فإن ربك غفور رحيم«تشملهم 
  حفاظاً عىل األهم من نفسه وصحته.

؟ علــه ألن لــذلك »ن ربك غفور رحيمفإ«فهو غ� آثم، كيف تناسبه » فمن اضطر...«وترى 
اإلثم واقع� اثن�، واقع العقوبة األخروية وهو خاص بباغ او عاد أو من اضــطر باختيــار، 
وواقع الرضر أتوماتيكياً بتلك األكلة املحظورة وهو مورد الغفــر والرحمــة الربانيــة بســند 

  اإلضطرار غ� املقرص.
  تلحيقة:

ا محللة بــنص القــرآن، واملحــرم هــو كــل مفــرتس مــن بهيمة االنعام وهي غ� السباع كله
الحيوان ذي مخلب أو ناب ك� ثبــت يف متــواتر الســنة، وكــذلك مــن حيــوان البحــر غــ� 

  األس�ك والروبيان، والتفصيل إىل فقه السنة.
ذلك، والن حرمة البعض من بعض األنعام يف رشعــة التــوراة قــد تصــبح ذريعــة للتحــريم 

  أنها كانت ابتالئية لردح من الزمن ثم أحلت.  الجاهيل، لذلك يب� ّهللا 
  

  طهار أهل الكتاب
  بل

  واملرشك� وامللحدين
وذلك يوم رشعة اإلسالم حيث حرمت من الطيبات عىل الــذين  »الْيَْوَم أُِحلَّ لَُكْم الطَّيِّبَاُت «

ألحل لكم بعض الذي «. ف»وعىل الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم..«هادوا من قبل: 
تحليالً طليقاً عــىل مــدار »أحل لكم الطيبات«ىف رشعة اإلنجيل يتكامل هنا ب »رم عليكمح

  الزمن إىل يوم الدين.
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»وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم..«ثم 
١.  

وهذه الجملة معركة اآلراء ب� من ينجِّسون أهل الكتاب ومن يطهرونهم، ولكن اآلية بعد 
  حِ التأمل والتعمل رصيحة يف طهارتهم.صال

»إ�ــا املـرشـكون نجــس«فتشملهم  ٢فقد يقال إنهم مرشكون النحرافهم عن التوحيد الحق
٣ 

س ـ إن صدقنا أن املعني منه النجاسة الظاهرية  إىل النفسية ـ يختص ولكن اإلرشاك املنجِّ
� يكــن «بعبادة األوثان والطواغيت، وقد قوبل كفار أهل الكتاب باملرشك� يف آية البينة: 

                                                        
٥: ٥).      ١. 

 
ذ�� ����� ��ٔ��ا���   و���� ا����رى ا����� ا�� ا��ّ�  و���� ا����د ���� ا�� ا��ّ�«). ��� ���ل �����:      ٢

وا����� ��   �ر�� ور������ أر����ً �� دون ا��ّ�أ�� �����ن. أ���وا أ��  ������ن ��ل ا���� ���وا �� ��� ������ ا��ّ�

  ��� ��� ا���� ����ا إن ا��ّ�«) ـ ٣١: ٩(»إ���ً وا��اً �� إ�� إ�� �� ������ ��� �����ن  ���� و�� أ��وا أ�� �����وا ا��ّ�

���� ا����   ��� ��م ا��ّ�  ر�� ور��� إ�� �� ���ك ����ّ�  �� ا����� ا�� ���� و���� ا����� �� ��� إ��ا��� ا���وا ا��ّ�

���� ����� و�� �� إ�� إ�� إ�� وا�� وإن �� �����ا ���   و��ٔواه ا���ر و�� �������� �� أ���ر. ��� ��� ا���� ����ا إن ا��ّ�

إ��   �� أ�� ا����ب �� �����ا �� د���� و�� �����ا ��� ا��ّ�«) ـ ٥:٧٣(»�����ن ����� ا���� ���وا ���� ��اب أ���

ور��� و�� �����ا �����   و����� أ����� إ�� ���� وروح ��� ��ٓ���ا ����ّ�  ا��� إ��� ا����� ���� �� ���� ر��ل ا��ّ�

و����ً ��   إ�� وا�� ������ أن ���ن �� و�� �� �� �� ا����وات و�� �� ا��ٔرض و��� ����ّ�  ا����ا ���اً ��� إ��� ا��ّ�

و�� ا������� ا������ن و�� ������ �� ���د�� و������ �������� إ���   ������� ا����� أن ���ن ���اً ��ّ 

�� ��د ا���� ���وا «���ا ا��ٓ��ت ������ �� ا�������، �� آ�� ا����� ������ ���� و�� أ������:  ١٧٢: ٤»�����ً 

 ).١٠٥: ٢(»�� أ�� ا����ب و�� ا������� أن ���ل ����� �� ��� �� ر���

��� ا���� ���وا �� أ�� ا����ب ��������� ا������ن، و�� ��� ���� ا������� ��� ���� ��ٓ�� ذ�� و�� ���� ���

 ا�����ة �� ��� ا������ دون ���� ا����ل ا���� إ�� ا����� �� ا�ٕ���اك و��اه.

 �� ��ل ��� ����� ا�������� ��� ���:» إ��� ا������ن ���«إذاً ف

 ������� دون أ��ا��� إذ ���� أ��ا��� �����.������� ا�ٕ���اك را�� إ�� » ���«ـ ١

 ���� ������ �� ا������ و��� ���ا ا�������ن، ������ ���� ا������ن ا������ن.» إ���«ـ ٢

 ـ �� د�� ا��ٓ�� ��� ���م ا������ ��� �� أ��ك �������ون �� أ�� ا����ب ��ر��ن. ٣

��� آ���ا » ا���� أو��ا ا����ب«�����ة، إذا �� ���� ـ و�� د�� ��� ������� ���� ��� ���� ا��ٓ�� ��ٓ�� ا ٤

 ������ب ���ً ��� ���� ا�������� ��� ����� ������� �� ا�����ت و����� ��ا���� �� ���� ا������.

 
٢٨: ٩).      ٣. 
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»الذين كفروا من أهل الكتاب واملرشك� منفك�..
، فقد بينت آية البينــة أن املعنــي مــن ١

  يف طليق إطالقها هم الوثنيون.» املرشك�«
هم تشملهم آية نجاسة املرشك�، فآية املائدة هــذه ناســخة لهــا بالنســبة ثم ولو صدقنا أن

  ألهل الكتاب ككل.
والقول بأن آية املائدة منسوخة بآية التوبة مردود بأن املائدة هي آخر ما نزلــت، ناســخًة 

  غ� منسوخة، ك� القول إن آية التوبة تخصص آية املائدة باملوحدين من الكتابي�.
بآية التوبة مانع عن التخصيص، ولو كــان تخصــيص فإ�ــا هــو مــن آيــة  فإن فاصل العمل

  املائدة تخصيصاً آلية التوبة باملرشك� غ� الكتابي�.
إن قلت إن بينه� عموماً من وجه فقد تلتقيان يف الكتا� املرشك وتفرتقان يف املرشك غ� 

ة املائدة، ويبقى ملتقاه� الكتا� فتنجسه آية التوبة، والكتا� غ� املرشك حيث تطهره آي
  وهو الكتا� املرشك ب� عموم اآليت� إثباتاً لطهارته بآية املائدة وسلباً لها بآية التوبة.

قلت آية التوبة أظهر يف املرشك الوثني من املرشك الكتا� وآية املائدة ظــاهرة يف الكتــا� 
كون، فهــم إذاً طــاهرون، املرشك أك� من املوحد حيث األك�ية الساحقة منهم هــم املرشــ 

  فل�فع اليد عن ظاهر التوبة باألظهر من املائدة دون نسخ.
وإذا تساويتا يف شمول الكتا� املرشك التقدم آلية املائدة نسخاً آلية التوبــة، دون تســاقط 

  ألنه ليس إال في� ال نتأكد من صدوره� ك� يف حقل الرواية.
  هارة وإيجاباً فقاعدة الطاهرة محكمة.ولو أجملتا عن الداللة عليه سلباً للط

فالكتا� املوحد هو طاهر قطعاً حيث تشــمله آيــة املائــدة دون آيــة التوبــة دون ريــب، 
والكتا� املرشك هو املصداق األك�ي آلية املائدة، مدلوالً لهــا بطهارتــه دون ريــب، وعنــد 

  التشكك فال أصل هو الطهارة بعد أصل النسخ آلية التوبة باملائدة.
يف زواياها، هل هي نجاسة أبدانهم ملكان » نجاسة الكفار«ذلك، ويف نظرة أوسع ننظر إىل 

  الجراثيم الرسية؟ والكفر هو نجاسة نفسية ليست لترسي إىل البدن!.
أم هي خساسة مؤثرة يف الروح كلحم الخنزير؟ وال يؤكل بدن الكافر حتى يــؤثر خساســة 

  يف الروح!
� يتجنب املسلمون الكفار حتــى ال يضــلون �جالســتهم؟ أم هي نجاسة سياسية قُررت ل

والسياسة اإلسالمية كأصل هى سياسة الجذب للكفــار وليســت هــي الــدفع! اللهــم إال يف 
حقل مواالتهم، واما مجاراتهم جذباً لإل�ان، أو تخفيفاً لوطئتهم ضد اإل�ان فمحبــور غــ� 

                                                        
١: ٩٨).      ١. 
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  محظور.
التحذير عنها دون تنجيسهم مطلقاًن فقــد  والتحذر عن الزلة والضاللة �جالستهم يكفيه

يجالسهم املستضعف فيضل ولكنه ـ عىل نجاستهم ـ يطهر نفسه، ثــم الداعيــة اإلســالمية 
مفروض عليه مجالستهم بصورة حبيبة وديَّية ال تناسبها نجاستهم، واملسلم الذي ال يتــأثر 

فــيهم إذ � يــؤثر  �جالستهم ك� ال يؤثر ال يصح منعــه عــن مجالســتهم، فإنهــا قــد تــؤثر
دعايتهم اإلسالمية، فليست الفتوى بنجاسة الكفار سياسة سليمة، بل هي سياســة الــدفع 
والنفي، وهي تنايف روح اإلسالم يف كل أبعاده األحكامية والدعائية حيث يتبنى الجذب ال 

  الدفع.
ســائر  يف اآلية هو ـ قط ـ الحبــوب وأمثالهــا غــ� املرطــوب؟ والطعــام يف» طعام«أو يقال 

فمن رشب منه فليس منــي ومــن � يطعمــه فإنــه «القرآن يشمل كل ما يُطعم حتى املاء: 
»مني

و� يأت يف القرآن وال مرة يتيمية يراد به الحبوب وما أشبه، مه� يســتعمل أحيانــاً  ١
»ويطعمون الطعم عــىل حبــه...«فيها كمصداق أك�ي يحتاجه اإلنسان وبقرينة قاطعة ك

٢ 
  وهو هنا الخبز وليس ك� يرومونه من جفافه.

ليس يخــتص بــالحبوب وأشــباهها مــن  »طعام الذين أوتوا الكتاب«ذلك كله إضافة إىل أن 
الجواف، بل وال يطعمونها إال بطبخ كخبز أو مرق أو ما أشبه، كطعامنــا عــىل ســواء، ولــو 

  وملا اختص الحل بأهل الكتاب! ء بلفظها الرصيح اختص الحل بالجوافِّ لجيى
وأمثالها إال إلخراج اللحوم قضية اشرتاط التذكية وجاه مــن  ٣وما تفس� طعامهم بالحبوب

                                                        
٢٤٩: ٢).      ١. 

 
٨: ٧٦).      ٢. 

 
������  ٢٦١: ٣). ��ه ���ر�� �� ا����� ا�������� ذ���� أ�� ا����ب وإن �� ����ا، ��� ا��ر ا�����ر      ٣

 ����� ا����م ��ٔ�� ذ���� أ�� ا����ب ��� �� ����� وا�� ���س وإ��ا��� ا�����.

��ل ��ٔ��� �� ���م أ�� ا����ب و�� ��� ���؟ ��ل: ا����ب، ���  ا����م ����  �� ا��ّ����� �� �� ����� �� أ�� �

ا����ب �� أ����، و���� ا����م �� ����� ��� ا����ل وا����ب ���� و��ا�� إ��� �� ���د�� ��� ��� أ��� ��داً 

 �����م ������ أ�� ا����ب و�� أ��� �� ا����م.

وأ�� ���ه ���ل ��: ا���� ���� ����  ا����م ����  �� ����� ا��ٔ��� ��ل ��ٔل ر�� أ�� ��� ا��ّ�و��� ���� �� �� أ��د����، 

: �� ���� ����� �� ���� و�� ��ٔ���� ا����م ����ا����دي وا����ا�� ����ض ���� ا���ر�� ����� أ��ٔ�� ذ�����؟ ���ل 

���ل  »و���م ا���� أو��ا ا����ب �� ���«�����   ��ّ��ٕ���� �� ا���� و�� ���� ���� إ�� ����، ���ل �� ا���� ��ل ا
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بذبائحهم، ولو رصحت روايات باختصاص الطعام هنــا بالجــافِّ منــه ـ وال  يفرس طعامهم
رصاحة وال ظهور ـ لكان مص�ها عرض الحائط ملخالفة اآلية بصــورة بينــة، كــ� أن مصــ� 

  املفرس لطعامهم بذبائحهم عرض الحائط عىل سواء.
ة أم لهــا ســابقة ذلك، فإذا كان طعام أهل الكتاب حال� لنا، وهو يف األغلبية الساحقة رطبــ

رطوبة، وتلمسها أيديهم بطبيعة الحال، إذاً فهم طاهرون ذاتيــاً، حيــث النجاســة الذاتيــة 
  لزامها تنجسُّ طعامهم الذى يصنعون.

وألن الطعام يشمل ما يُطعم بعد تحضــ�ه ومنــه طبخــه فــي� يطــبخ، كــ� يشــمله قبــل 
أوىل، واملحرضَّ لألكــل هــو  تحض�ه، فقد يشمله� وال سي� األول، فإن صدق الطعام عليه

يف األكث�ة الساحقة من املطبوخ، فكيف يختص ـ إذاً ـ طعامهم �ا قبل الطبخ، ثم والجاف 
منه؟ وما هو إالَّ توضيحاً للواضح وتخصيصاً باألك�ية املطلقة من الطعام وال سي� األصدق 

لفات ال يُقبــل يف كــالم طعاماً حيث األظهر منه الحارض وإبقاًء ألقل قليل، ثالوث من التخ
  السوقي� التافه� فضالً عن أبلغ كالم وأفصحه لرب العامل�!

ذلك وك� أن نسبه الطعام إليهم ك� إلينا ال تناسب إال ما صنع فيه صنع منهم أومنا، وأما 
الرب الذى هم يبيعون أونحن نبيعه فال يعرب عنه بطعامهم أو طعمنا، بل برهم أو برنا وما 

ما يطعمونه أو نطعمه واألك�ية املطلقة منه  »طعامهم أو طعامنا«يق الرب، فإ�ا أشبه كطل
  الرطب أو ما مسته األيدي برطوبة.

، وما ملحة الداللة عىل نجاســتهم ١واألثر متظافر عىل طعارتهم الذاتية من طريق الفريق�
  .٢الذاتية يف بعض الروايات بالتي تناحر نص اآلية والسنة القطعية

                                                                                                                                                         

 .٤٤٨: ١: ��ن أ�� ���ل إ��� �� ا����ب وأ������ ا�����ن ا����م ����

و���م ا���� أو��ا ا����ب �� ��� و������ �� «:  �� ��ل ا��ّ� ������ا����مو�� أ�� ا���رود ��ل ��ٔ�� أ�� ���� 

) ��ه ٥٩٣: ��١ل: ا���س وا����ب وأ���ه ذ�� (��ر ا������  ا����م ������ ��� ���ل: ا����ب وا����ل، و�� �� »���

���� �� ��� أ��� �� أ���، دون ا���ف ��� » أ���ه ذ��«وأ��ا��� ����ة إ�� ���ر�� �� ����ه �������� ف

 ��� ا����ل ر���.

 
�� أ��� ا���ر�� ا����ا��� ����� وأ�� �� ا����م ����). ��� ����� إ��ا��� �� أ�� ����د ��ل ��� �����      ١

 ).١١ح ١٠٢٠: ٣(ا������ » �� ��ٔس ���� �����«���ا��� �� �����ٔ و�� ����� �� �����؟ ��ل: 

 
���ـ� �ـ�ه و�ـ� «�ـ�ل: ). ������ ���� �� ���� �� أ����� ��ل: ��ٔ��� �ـ� ر�ـ� �ـ��� ����ـ��ً؟      ٢

�� ��ر ا����دي وا����ا�� أ���� أو  ا����م ����  ) و����� ���� ا��ٔ��ج أ�� ��� أ�� ��� ا��٣�ّ: ح١٤ا������ »(�����ٔ 

 ).١ح ٣(ا������ أ��اب ا�ٕ����د ب» ��«���ب؟ ��ل: 
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أجل هنا فرق ب� طهارتهم وطهارة املسلم� من حيث ظاهر الحكم، ككتــا� تــنجس ثــم 
غاب ثم حرض فإنه محكــوم بحالتــه األوىل وإن أدَّعــى التطهــ�، ولكــن املســلم إن ادعــى 

ع ولكنه غاب قدر أداء فريضة ثم ح ق، وإن � يدَّ رضــ يحكــم بطهارتــه فــي� التطه� يصدَّ
يشرتط يف صالته قضية واجب الطهارة يف فريضة، دو�ا حاجة إىل دعواه، اللهم إذا تأكدنا 
من بقاء نجاسته أم هو متهم يف دعواه، أم ال يدعي ولكنه معــذور يف حمــل النجاســة يف 

  فرضه.
ســابقة مــن فالكتا� الذي نعلم بطهارته طاهر واقعياً، والذي نشك يف طهارته ولــه حالــة 

طهارة ونجاسة يُحكم بهــا، ويف الشــك البــدوي أو تعــارض استصــحا� الطهــارة والنجاســة 
  محكوم بالطهارة الظاهرية.

  ى، ونص الكتاب والسنة يطهرهم!. ذلك، فكيف يحكم بنجاسة أهل الكتاب ـ الذاته
  طهارة املرشك�

َا الُْمْرشِكُوَن نَجَ « ٌس فَالَ يَْقَربُوا الَْمْسِجَد الَْحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم َهــَذا َوإِْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِ�َّ
»َعلِيٌم َحِكيمٌ    ِمْن فَْضلِِه إِْن َشاَء إِنَّ ّهللا    ِخْفتُْم َعيْلًَة فََسْوَف يُْغِنيُكْم ّهللا 

١.  

                                                                                                                                                         

أ��د�� ¨�� أوا���� �� ���ك ���م ������ �� ا������ت، و�� ��� ا������ب » ���� ��ه«��� و» ��«أ��ل: إ��� 

��ة ��ٔ��� �����ن ���� ا���� و��ٔ���ن ���� ��� ا������، و�� ��� ��ٔ�� ��ب ��ر�� ��� �� ����� ���ر 

��ل: ��ٔ��� �� ا���� �� �����ٔ �� ��ز أو أ��ء ���ه إذا ��ب ��� ��� أ��  ا����م ����  ا������� �� أ�� ��� ا��ّ�

 ).٣ح ١٦٥: ١ا���ء ا��ي ���ب ���؟ ��ل: ��� (ا������ ���دي؟ ���ل: ���، ����: �� ذ�� 

 ������ا����مو��� ��ل ��� ��� وا�� ا������ب �� ا������ ����� �� رواه ���� �� ���� ��ل: ��ٔ�� أ��ٔ ���� 

 �� ��ٔ���ا �� آ����� و�� �� ������ ا��ي �����ن و�� �� آ����� ا��� �����ن«�� آ��� أ�� ا���� وا����س ���ل: 

 ).١ح ١٠١٨: ٣(ا������ » ���� ا����

ذ�� و��� ا���ا��� ���� ������ ��� ��م ��ٔ�� ا������ او ����� ��� روي ���� ا������ ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� 

أ�� أ�� ��� أو أ�� «�� ��م ������ ��ٔ���ن و����� ر�� ����� أ������ إ�� ������ ���ل:  ا����م ����  ا��ّ�

 ).٢(ا����ر ح» م ����� ����ً �����ن �� ���د��ا������ وأ��ه أن أ��

 
�� ���� أم ���� ��ل: ـ أ��ج ��د �� ����ه وا������ وا�� ����� �� ��� ا��� ٢٢٦: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

�ـ� ����ـ�ا ��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ����� ر�� ��ن �� ا������� ��م ���� ��ل: ��� ا������ ��� وأ���ب ر�ـ�ل ا��ّـ�

  ��� ��ة إ�� ������� ����� ��� ������ �ـ� أد�ـ��� إذا ا�����ـ� إ�ـ� �ـ��� ا����ـ� ا����ـ�ء �ـٕ�ذا �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�

���� ���ه ر��� ��� ���ن ا����ه ����ا ���: ���� ا���ـ�ه ار��ـ�ا �����ـ� ور��ـ�ا أ�����ـ� و���ـ� ��� آ�� و ���� ا��� ���

إ����، و��� أ��ج ا������ �� ���� ا�� ا���ق ����� أ��� �� ���و �� ����ن �� ���ن أ�� �ـ�ث ان ���ـ� �ـ� 

  أ���� ر�� ��� ��� ��� ��� ��ا��ّ���ف ��� �����ً ��ٔ��ه و�� ����� أو����� ���ل: و���� �� ��ٔ���؟ �����ا: 
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يقولون مستمسكة للذين » إ�ا املرشكون نجس«هذه اآلية هي الوحيدة يف القرآن نصاً ب
بنجاسة املرشك�: البدنية إىل النفسية والعملية، وقد يتجاوزون عنهم إىل ســائر الكــافرين 

  والبعض من فرق املسلم�!
  دالئل طهارة املرشك�

» الــنجس«أنهم بكل كيانهم نجس وال تحرص » النجس«تحرص املرشك� يف » إ�ا«ـ وهنا ۱
سية يف قــالهم وحــالهم وفعــالهم، نجاســٌة يف املرشك�، هل إنه مع النجاسة والنحاسة النف

معها جسدية أيضاً وال مالزمة بينه�، ك� افرتقا يف املنــافق� الــذين أنفســهم أنجــس مــن 
أنفسهم أوالء، فهم يف الدرك األسفل من النار، وتأث� النجس يف مجاورة مرشــوط برشــوط 

ولو أنه الروح بخفتهــا  هي هنا فاقدة، كاملسانخة والرطوبة وما أشبه، وليس عينية ذاتية،
  تؤثر يف الجسم بثقله لكانت األبخرة املتصلة بالنجاسات كلها نجسة!.

ـ ثم النجس � يأت يف القرآن إال هنا وهو �عنى النجاسة يف غ� الجسم ك� يف أرضابــه  ۲
ليــه أن وفد ثقيــف ملــا قــدموا ع آله و عليه هللا صىلمن الُرجز والرجس، وهنا يربز املروي عن النبي 

قوم أنجاس؟ فقال رســول  آلـه و عليه هللا صىل  رضب لهم قبة يف املسجد فقالوا يا رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىل
إنــه لــيس عــىل األرض مــن أنجــاس النــاس يشٌء إ�ــا أنجــاس النــاس عــىل : «آلـه و عليـه هللا صـىل  ّهللا 

  .٢رشب من أوانيهم آله و عليه هللا صىلويروى أيضاً أنه  ١»أنفسهم
                                                                                                                                                         

�ـ�م ��ـ��  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ����� ������� أن أ����� �� ��ى، و��� �� ا�� ����ن ا����� �� أ��� ��ل ���� �� ا���� 

 آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ��ا�� �� ر��ل ا��ّ�  �� ���� إ�����ً و��� ���� ا���ًء أن ���� ��ازن ��� ���� ��ا��ّ�  وا��ّ�

إ�� ��ٔرى ����ً ����ء، ��ل �� ���� أ�� �� ��ا�� إ�� ���� ���ب ���ه ��� ��ري ��� �� أ�ـ�   إذا ��� �� ��� ا��ّ�

 ����� أ�� إ�� ��� ��ل: ������ ا������ن ���� �� ���...  �� ��� ا��ّ�

 
�� �� ���� �� ا���� �� ����ن �� أ�� ا���ص روى ���د �� �� ١٠٥: ٣). آ��ت ا��ٔ����م �����ص      ١

 أن و�� ����....

 
). أ��� إ��ا��� ��� ���رة ا������� ووا���� ��� ا�� ا����� وا�� أ�� ���� وا����� �� ا���ـ��� ا�����ـ�      ٢

ا���ارك وا�������، وا��وا�ـ�ت ا���ـ��ة �����ـ��� �����ـ� ��ـ� ��� ��ل: ���ه ��ا�����، و��ل إ���� ���� 

ا������ ����� ������ دون �����، أم ����� أروا��ـ�، و�ـ� ���ـ�ن ��ٔ�ـ����� ��ـ� ����ـ� ا���ـ���� إ�ـ� روا�ـ�ت 

 ����� أ�� ا����ب أم وا����س، و�� ���و�� ��� آ�� ا�����ة ا��ا�� ��� ���ر���.

�����ً: و�� ������  ٢٢٩: ٩ا�������� ا������ ا�����ر �� ا��������� ���� ا����ان ��  ��ا و��� وا���� �� أ����

����� ��� د����� ا����� ������ ����ً ا����ر ��ع �� ا���ارة ��� ������ر ��ع �� ا����رة وا���ا�� ������ 

 ��.ا���ام و�� ��� ���� أ�� آ�� وراء ا���� ������ب �������� �������� و��� ذ
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ب� محمولة عىل التنزيه  ١»من صافح مرشكاً فليتوضأ أو ليغسل كفيه«فروايته األخرى أن 
  أم سواه م� ال تلزمه النجاسة الجسدية املتعدية إىل مالصقها.

ـ ثم لو دخول النجس الظاهري الجسدا� محرماً يف املسجد الحــرام لكــان مــن املحــرم  ۳
إدخال أية نجاسة فيه، بل ويف الحرم كله حيث القصد من املسجد الحرام هنا الحرم كله، 

تحرز عن دخول أية نجاسة يف الحرم كله والعائشون يف الحرم يتنجسون وكيف باإلمكان ال
وينجسون الحرم قضية الرضورة الحيوية اإلنسانية ليل نهار وم� يدل عىل هــذه الوســعة 

  إذ ال تخاف إال يف خارج املسجد نفسه مكة أو الحرم كله.» وإن خفتم عيلة«
حامله وهو النفس، دون الجسد الذي ليس ـ ثم اإلرشاك ـ وهو أمر نفيس ـ ال ينجس إالَّ  ۴

ليؤمن او يرشك خارجة عن محور اإل�ان واإلرشاك، فال صلة لإلرشاك الذي ينجس النفس، 
  بالبدن الذي ال يرشك وال يؤمن، ك� يف نفس املنافق التي هي أنجس من نفس الكافر.

به إال النفس املسلمة ـ ك� وأن نجس الع� ال يطهر إال باالستحالة واإلسالم ال يستحيل  ۵
  دون الجسد!

فالنجاسة الجسمية ب� عينية ذاتية وعرضية وال ثالث له�، فكيف يكــون املـرشـك نجــس 
  الع� ثم يطهر دون تحول، والنجس العريض ال يطهر إال �طهر مادي!.

ـ فحتى لو كان النجس يعم الجسم إىل النفس أم يخص الجســم فــي� يطلــق فمناســبة  ۶
هــم أرواحهــم » املـرشـكون«وع هنا تحكم ـ فقط ـ بنجاسة الــنفس، فكــ� الحكم واملوض

هو تلــك األرواح، وليســت مــع األجســاد، اللهــم إالَّ إذا تنجســت » نجس«الرشيرة، كذلك 
  أجسادهم �ا ينجِّس كل األجساد، وال فارق هنا ب� أجساد املوحدين واملرشك�.

» امللحــد«جسمه إىل روحــه؟ فكــ�  فإذا قيل امللحد معوج، فهل يظن أو يحتمل إعوجاج
  ».املرشكون نجس«يفرس اإلعوجاج اختصاصاً بالنفس امللحدة، كذلك 

ـ ثم الطهارة الغالية الروحية للمسجد الحرام تقتيض املشابهة لها املؤايتة إياها للداخل�  ۷
                                                                                                                                                         

 
: �� آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج أ�� ا���� وا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٢٧: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

������  آ�� و ���� ا��� ���  ��ّ�����... و��� أ��ج ا�� ��دو�� �� ���م �� ��وة �� أ��� �� ��ه ��ل: ا����� ر��ل ا

���و�� ��ه ��ٔ�� أن ����و��� ���ل �� ���ا��� �� ���� أن ��ٔ�� ���ي؟ ���ل: إ�� أ��ت ��� ���دي �����  ا����م ����

��دي ���ء �����ٔ ���ز�� ��ه ����و���، أ��ل: ����� ا�� آ�� و ���� ا��� ���  أن ��� ��ي ��اً ����� �� ���� ���� ر��ل ا��ّ�

�� �� ��ط وا�� ا���� �� �� ا������ ا������  »و���م ا���� أو��ا ا����ب �� ���«���ر��� آ�� ا�����ة 

��ٔ��  آ�� و ���� ا��� ���  ا������ و�� ���ض ��� ����� �� ا���� أو ���ا���، ��� �� ��ا ا����� �� ��رءة ��� ر��ل ا��ّ�

 !. ��ك ����ً ��ن ����� �� ���� ا��ّ�
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  فيه، فليست النجاسة البدنية ك� الطهارة الظاهرية واردة يف حقل اآلية.
نها عنت النجاسة البدنية الذاتية ملا اختص املنع بدخول املسجد الحــرام خوفــة ـ ولو أ   ۸

تنجيسه، ولعم كافة املساجد، وألن املسجد الحرام هنا هو مكة كلها، فلــيعم املنــع كافــة 
  البالد اإلسالمية �ا فيها مساجد وأماكن أخرى محرتمة محرمة التنجيس.

اك، بل واملسلم الذي يحمل نجسا، فهل �نع ـ ثم وحرمة التنجس ال تختص بحقل اإلرش  ۹
  ـ إذاً ـ عن دخول املساجد، أو البالد اإلسالمية؟.

إذاً فال تدل اآلية عىل نجاسة أبدان املرشك�، وذهاب بضع األعالم ورصيح بعض الصــحاح 
  يف طهارتهم ينقض أو يفرس النجاسة املذكورة يف غ�ها.

صــفة، فــال تحرصــ اآليــة النجاســة فــيهم، بــل  مصدراً أم ك� النجس» نجس«وسواٌء أكان 
تحرصــهم مــن الناحيــة الـرشـكية يف نجاســة أرواحهــم وأقــوالهم وأفعــالهم املـرشـكة، دون 
أجسادهم غ� املرشكة وال املوحدة، وأما أهل الكتاب فهم نجس نسبياً وطــاهرون كــذلك 

وقد طهرتهم  حيث يخلطون الصالح مع الطالح قضية الرشعة الكتابية املحرفة واملنسوخة،
  آية املائدة ك� سبق.

ـ وحتى لو نص دليل عــىل نجاســة أبــدانهم فلــيس لزامــة تعــديتها إىل غ�هــا، حيــث  ۱۰
التعدية كأصل النجاسة هي أمر تعبدي بحاجة إىل نص ثابت و� تثبــت للمـرشـك، كــ� ال 
نص بنجاسة خصوص املرشك، والروايات املستدل بها عىل نجاسة أهــل الكتــاب معروضــة 

ىل آية املائدة، إذاً فك� ال دليل عىل نجاسة الكتا�، بل آية املائدة دليل طهارته، كــذلك ع
املرشك مه� � يدل الكتاب عىل طهارته، فإن فقدان الدليل عىل النجاسة كاف يف الحكــم 

  بالطهارة.
 والقول بوجوب أخذ ما خالف العامة يف متخلف الفتيا ب� الفــريق�، غــ� وارد هنــا إذ ال

  نص عىل نجاسة املرشك� البدنية حتى يرجح ملخالفة العامة عىل نص الطهارة.
وإذا � نجد نصاً عىل إحدى الفتوي� طهارة ونجاسة فأصالة الطهارة محكمة وال ســي� يف 

أو أحداً من  آله و عليه هللا صىلمثل هذه املسألة التي تعم بها البلوى، و� يرد أي نص عىل أن النبي 
عاملوا املرشك� معاملة نجس الع� املتعدي كسائر العيون النجسة  السـالم عليهمبيته  أ�ة أهل

  املتعدية، ولو كان لبان!
علــه منــع عــن كــونهم يف » ال يقربــوا«هنــا » فال يقربوا املسجد الحرام بعد عامهم هذا«

ال «حتى �نع خصوص دخولهم، بل » ال يدخلوا«الحجاز أم قرب الحرم امل�، فليس النص 
  م� يدل عىل حظر اإلقرتاب من الحرم.» ال تقربوا الزنا«ك� » يقربوا
تعم كافة املساجد، فال تدل » املسجد الحرام«ال تعم كافة الكفار، وال أن » املرشكون«وألن 

اآلية عىل حظر القرب أو الدخول لسائر الكفار يف املســجد الحــرام فضــالً عــ� ســواه مــن 
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وال جنباً إال عــابري ســبيل حتــى «آخر ككونهم جنباً آلية النساء: املساجد، اللهم إال بدليل 
اعتباراً بفرض الفروع عىل الكفار ك� املؤمن�، فليمنعــوا نهيــاً عــن املنكــر، مــن  »تغتسلوا

  دخول املساجد، ولكنه ليس منكراً يف زعمهم فال نهى إال بعد البيان ثم تخلفهم.
ق وحــي ّهللا موجه إىل املؤمن� يف » ال يقربوا«وألن  حتــى   األصــل إذا لــيس املـرشـك ليصــدِّ

يقبله، فاملفروض عليهم صدهم عن املسجد الحــرام، وإن دخلــوا أو قربــوا فنفــيهم عنــه، 
ليستأذنكم الذين ملكت أ�انكم والذين � «ونظ�ه قوله تعاىل بحق الذين � يبلغوا الحلم 

»يبلغوا الحلم منكم ثالث مرات
١.  

الحكــم املعلــل ال يختصــص فــال  ٢مخصــص ببعضــهم كــ� يف ورايــة؟» ال يقربوا«إن وهل 
فــأ�وا عهــدهم إىل «يص! اللهم إال الباقية مدتهم يف معاهدة قبل نــزول هــذه اآليــة تخص

  وأما املعاهدة بعد اآلية فال تجوز لقرب املسجد الحرام الستغراق الحظر. »مدتهم
وقــد خافــت ج�عــة  »من فضله إن شــاء  ال يقربوا... وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ّهللا «

كة أو حرماً ـ عن املرشك� حيث كانوا يحملون سلعاً للتجارة عيلة لفراغ املسجد الحرام ـ م
» علــيم  إن ّهللا «أنه هو الرزاق وأنه يغنــيهم عــنهم إن شــاء   ، فقد ط�نهم ّهللا ٣كأصل فيها

  في� يعلم بأحوالكم.» حكيم«بحالكم 
تطلق مشيئته، عىل علمــه وحكمتــه وقدرتــه، دون أن يضــطر ويلجــأ إىل » إن شاء«وهنا 

حتــى ينقطعــوا إليــه » إن شاء«، فإ�ا إغناءهم بأسباب أخرى مه� كانت مرضات املؤمن�
في� يشاءون، فال تخيل إليهم رضورة املبادلة وكأنها مهاترة هي لزام تقبلهم ذلك الحكــم 

  الصارم.
أجل، فهناك حظر عن حضور املرشك� املسجد الحرام، وهنا املوقــف االقتصــادي الســلبي 

معظم الظاهرين يف الجزيرة، من جراءه، املوقف الذي ينتظره املكيون، تجارة يعيش عليها 

                                                        
٥٨: ٢).      ١. 

 
: �� آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج أ��� وا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٢٦: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢

 ���� ا����� ا���ام ���ك ��� ���� ��ا أ��اً إ�� أ�� ا���� و�����.

 
����� ا������� �� ا����� ا���ام أ���   ). ا����ر ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل: ��� ��� ا��ّ�     ٣

وإن «�����:   �ا�����ن �� ���ب ا������� ���ل: �� أ�� ��ٔ���ن و�� ��� ا������ن وا����� ���� ا���� ��ل ا��ّ 

..���� ����.« 
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ورحلة الشتاء والصيف التي تكاد تقوم عليها حياة الجزيــرة، هــذه كلهــا تتعــرض للضــياع 
بإعالن الجهاد العام عىل املرشك� كافة، ثم الحظر عن قربهم الحرم مهــ� كــانوا مســامل� 

ودونهــا، فحــ�  هو الكافل ألمر األرزاق من وراء األســباب  غ� طاعن� يف الدين، ولكن ّهللا 
يستبدل بأسباب مألوفة أخرى غ� معروفة وال مألوفة، غلقاً لباب وفتحاً ألبواب،   يشاء ّهللا 

لبــاس التقــوى ذلــك «أحرى باإلتباع من وافــر العيشــة، ف  وحتى إذا � يستبدل فحكم ّهللا 
  .»خ�

نشــأ مــن  فلقد كان الوحي القرآ� الناهج أفضل مناهج الرتبية، يعمــل يف املجتمــع الــذي
الفتح، وملا تتناسق مستوياته اإل�انية حيث كان يعتوره ثغرات، فهو يحاول يف ســد هــذه 

، واملفاصــلة عــىل  يف خطوات هي بالنتيجــة قمــة التجــرد ّ�   الثغرات بفتح االتجاه إىل ّهللا 
أساس العقيدة مع كافة األوارص األخرى غ�ها، فآرصة العقيدة الصالحة هــي الوحيــدة يف 

  دان، التي تتناىس سائر األوارص أمامها وال سي� إذا خالفتها.املي
  طهارة الخمر وحرمته

ــيْطَاِن « ــ َواْألَنَصــاُب َواْألَزْالَُم رِْجــٌس ِمــْن َعَمــِل الشَّ ـَـا الَْخْمــُر َوالَْميِْرسُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِ�َّ
َا يُرِ  يْطَاُن أَْن يُوقَِع بَيْنَُكْم الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضــاَء ِيف الَْخْمــِر فَاْجتَِنبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن إِ�َّ يُد الشَّ

الَِة فََهْل أَنْتُْم ُمنتَُهونَ    َوالَْميِْرسِ َويَُصدَّكُْم َعْن ِذكِْر ّهللا  »َوَعْن الصَّ
١  

ء عن الثــواب،  يبطى) بصورة طليقة كل إثم وهو ما ۴۸لقد حرَّمت آيات تحريم اإلثم ال(
وكانت يف قمتها الخمر فإنها مفتاح لكل املنكرات، مبطئة عن كل ثواب وهو قضية عقــل 

  اإل�ان، فإذا زال العقل زالت اإلنسانية واإل�ان وانفتحت كل أبواب الرش والال ء�ان.
قــل إ�ــا حــرم ر� «) آية مــن آيــات اإلثــم مكيــة والباقيــة مدنيــة، ومــن املكيــة: ۱۱نرى (

»لفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغ� الحق...ا
٢.  

»والذين يجتنبون كبائر اإلثم والفــواحش«وإذا كان اإلثم محرماً ف�ذا ترى يف كبائر اإلثم: 
٣ 

»فقد إفرتى إ�اً عظي�ً   ومن يرشك باّ� «ك� 
يكرب إثم الخمر يف آيــة البقــرة:   ثم نسمع ّهللا  ٤

                                                        
٩١: ٥).      ١. 

 
٣٣: ٧).      ٢. 

 
٣٧: ٤٢).      ٣. 

 
٤٨: ٤).      ٤. 
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»يسألونك عن الخمر وامليرس قل فيه� إثم كب� ومنافع للناس وإ�ه� أكرب من نفعهــ�«
١ ،

»ومن �رات النخيل واالعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً «وبينه� مكية ك
حيث عــد  ٢

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا «السكر رزقاً سيئاً، ومدنية ك
»ما تقولون...

مه� كانت نازلة قبل آية البقرة أو بعدها، فإن لها دوراً عظــي�ً يف تحــريم  ٣
الخمر إذا تقرر الحظر عن الصالة ـ وهي عمود الدين ـ عند السكر، إذاً فهــو عمــود الــال 

  عن عمود الدين صداً فارضاً محتوماً.دين حيث يصد 
ومن أغر بالغرايب أن ج�عة مثل الخليفة عمر ما كان يرتك الخمــر طــوال هــذه اآليــات 

اللهمَّ ب� لنا يف الخمر بيانــاً شــافياً فإنهــا تــذهب املــال والعقــل «مكيات ومدنيات قائالً: 
قال عمــر: انتهينــا  »ونفهل أنتم منته«فنزلت هذه اآلية فدعي عمر فقرأت عليه فل� بلغ 

  ٤»انتهينا
                                                                                                                                                         

 
٢١٩).      ١. 

 
٦٧: ١٦).      ٢. 

 
٣      .( 

٤٣: ٤. 

 
 ١٣٨: ٣وأ�ـ� داود �ـ� �ـ��  ٥٣: ١ـ أ�ـ�ج ا�ـ� أ�ـ� �ـ��� وا��ـ� �ـ� ا���ـ��  ٢٥٢: ١). ا�ـ�ر ا����ـ�ر      ٤

وأ�� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا����س ��  ٢٨٧: ٨وا�����ي �� ����� وا������ �� ا���� 

 ٢٨٥: ��٨ ���� ¨ و���� وا������  ١٤٣: ٤و  ٢٧٨: �����٣ �� ا�����رك ����� وأ�� ا���� وا�� ��دو�� وا

وا����ء ا������ �� ا�����ءة �� ��� ا�� ��ل: ا���� ��� ��� �� ا���ـ� ����ـ�ً �ـ����ً ����ـ� �ـ��� ا��ـ�ء ����ـ�: 

���ً �����ً ����� ا��� ���ٔ���� �� ا���� وا�����... �� ا����ة ���� ��� ���أت ���� ���ل: ا���� ��� �� ا���� ��

إذا أ�ـ�م ا��ـ��ة �ـ�دى أن �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ���ن ���دي ر��ل ا��ّـ�» �� �����ا ا����ة وأ��� ���رى...«�� ا����ء 

����� ا����ة ���ان ���� ��� ���أت ���� ���ل: ا���� ��� ��� �� ا���� �����ً �����ً ����� ا��ٓ�� ا��� �� ا�����ة 

 ��ل ���: ا������ ا������.» ��� أ��� �����ن«���أت ���� ���� ��� ���� ��� 

وأ��ه ا����� �� ������ وا������  ٢٤٥: ٢وا����ص �� أ���م ا���آن  ٢٢: ٧أ��ل: وأ���� ا����ي �� ��ر��� 

وا�� أ�� ��ً� �� أ��� وا�� داود وا�����ي وا������  ٩٢: ٢و ٢٥٥: ١٥وا�� ���� �� �����ه  ٢٠٠: ��٥ �����ه 

 ٥١٣: ١و����� ا���زن  ١٢٤: ����١ وا�� ��دو�� و��� �� ا������ �� ا���د ���� ���� و�� ����� ا����ل 

 .١٥: ٧و����� ا������  ٢٢٥: ٨و��� ا���ري  ٤٥٨: ٣و����� ا��ازي 
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وقد رشب الخمر قبل آية املائدة ك� تعوده فأخذ بلحى بع� وشجَّ به رأس عبد الــرحمن 
فخــرج مغضــباً يجــر  آلـه و عليـه هللا صىل  ثم قعد ينوح عىل قتىل بدر فبلغ ذلك رسول ّهللا بن عوف 

مــن غضــبه وغضــب رســوله   رداءه فرفع شيئاً كان يف يده فرضبه به فقال عمر: أعوذ باّ� 
  .١فقال عمر: أنتهينا انتهينا »إ�ا يريد الشيطان«  فأنزل ّهللا 

يف آي التحريم قبل املائدة بياناً شافياً حتى ابتيل �ا ابتيل به ثم انتهى   فهال يكون بيان ّهللا 
  عند آية املائدة؟! وهذا مس من كرامة القرآن، ذلك الكتاب البيان!

 ٢فة يحن تنزل آية املائدة قائالً: ضــيعة لــك اليــوم قرنــت بامليرســذلك! وقد يتحرس الخلي
  ويكأنها ما قرنت به يف آية البقرة؟

 ٣ب النبيذ الشــديد أخــت الخمــرة اللعينــةذلك وبعد قولة االنتهاء � يكن لينتهي عن رش 
وليس ينقيض العجاب من تفقه الخليفة وطغواه يف تقواه أمام أكرب الكبــائر فضــُلً◌ عــن 

  سائرها وسائر الصغائر!.
الخمر تلويحاً وترصيحاً هى متفقة الداللة عليه، مه� كانت متدرجة املدلول  آيات تحريم

يف بيان آماد الرتحيم وأبعاده، وهذه الخا�ة لها يف القرآن كله تحمل آكد التاكيدات وأشد 
  التشديدات يف حرمة الخمر وخلفياتها الخطرة فردية وج�عية.

 »يوقــع بيــنكم العــداوة والبغضــاء« »فــاجتنبوه« »مــن عمــل الشــيطان« »رجــس« »ء�ــا«هنا 
هــذه الســبع تفــتح عــىل حقــول  »فهل أنتم منتهون«و »وعن الصالة  ويصدكم عن ذكر ّهللا «

وهي تتقدمها كرئيسة »امليرس واالنصاب واالزالم«الخمر الدركات السبع الجهنمية، بأخواتها 

                                                                                                                                                         

 
�ـ�ب ��ـ� ا���ـ�  ٢٩١: �٢ار و���ب ا���� ا��ٔ����� �� ا������ف ). �� ��� ا������ي �� ��� ا��ٔ�     ١

 ��� آ�� ا�����ة...

 
؟ و�ـ� ���ـ� »و��� أ��ـ�ً ���ـ�: أ���ـ� �����ـ�� وا����ـ�ب وا��ٔز�ـ�م ��ـ�اً �ـ� و�ـ���ً  ٣١٥: ٣). ا����ر      ٢

 ������� �� ا����ة!.

 
). ������ع ��� ��ارك ���� را�� ����� آ�� ا����ة �� ا�����ن و��� ���� ���ه ��� أ���د أ��ى �� ���      ٣

 ا����.
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ولــذلك نراهــا محرَّمــة يف كافــة   ٢وأكــرب الكبــائر ١لها، وهي حقــاً ك�هيــه مفتــاح كــل رش
  .٣الرشائع

ترغيبــات ثــالث يف تركهــا،  »احذروا«و »لوأطيعوا الرسو   أطيعوا ّهللا « »لعل تفلحون«ك� وأن 
وتلك ـ إذاً ـ عرشة كاملة هي عش�ة لحقل الخمــر، مرصــحة ومشــ�ة إىل بأســها ونحســها 

  وبخسها وفالح التارك� إياها.
يف هذه اآلية يُردف ذلك املربع مع بعضها الــبعض ألنهــا كلهــا حزمــة واحــدة ذات ربــاط 

ية املتغلغلة فيها، فقد كانت الذبائح عىل النُذب عريق يف مزاولتها، وأنها من معا� الجاهل
او املستقسمة باألزالم يصاحب شواءها نوادي الخمر ك� يصاحبها امليرس، رشكاء أربــع يف 

  شهواتهم الج�عية �البساتها األخرى التي نفتح مغاليقها الخمُر ومعها املس�.
يس والتقريــب والتــربك، فاالنصاب هي ما ذبح عىل النصــب وهــي األوثــان، ذبحــاً للتقــد

وأن «واألزالم هي القداح التي كانوا يستقسمون بها الذبيحة وك� يف أخرى بدايــة املائــدة 
فإنه قتل للحيــوان بصــورة امليرســ، فالــذي قدحــه هــو املعــىل يأخــذ  »تستقسموا باألزالم

النصيب األعىل وإىل من ال نصيب له حيث ال يصيب قدحه الهدف املُرام مهــ� كــان هــو 
  صاحب الذبيحة أو املشرتك فيها فيخرسها كلها.

هنا محرم عىل أية حال، واألزالم ميرس خاص فيه الذبح غ� املرشوع بامليرســ » امليرس«ف
وما «املحرم عىل أية حال فهو محظور عىل محظور، واألنصاب ذبح للحيوان عىل ال نصيب 

                                                        
��� ������� ����ً �� ��� ����� ����ً ����ً ��   ��ل: إن ا��ّ� ������ا����م�� أ�����  ). �� ا����� �� أ�� ����     ١

��� ���� أ�����ً و���    ��ل: إن ا��ّ� ا����م ����  ��� ����� ������ً �����ح ا������ ا����، و��� �� أ�� ��� ا��ّ�

 ������ ��� ا�����ل ا���اب.

: ا�����ا آ�� و ���� ا��� ���  ا����� و���� وا������ �� ا�� ���س ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج  ٣٢٢: ٣و�� ا��ر ا�����ر 

 أ�� ا��رداء. آ�� و ���� ا��� ���ا���� �ٕ���� ����ح �� ��، ورواه ���� ��� 
��� ��م �� ���� �����ا: ��ا �� ا����� ا���ام ���� إ  ������ا����م). �� ا����� �� ا������ ��� أ��� أ�� ����      ٢

 إ�� أ�� ا���اق ���ل �����: �� ����� إ��� ����� ��ٔ��ه ��ب ���� ���ل: �� �� �� أ��� ا������؟ ��ل: ��ب ا����.

���ء أ�� �� ��ب ا����� أن أ���� ��ع ا����ة   ��ل: �� ��� ا��ّ� ������ا����مو��� �� ا�� ا����د �� أ����� 

 أ�� وا���� وأ��� و�� �� ����.ا������ و��� ��� 

 
). أ����� ���� ��� آ�� �� ا���راة وا�ٕ����� و��������� ���ح ����� ����ـ� ����ـ�، را�ـ� ���ـ�� آ�ـ�      ٣

 .»���ٔ���� �� ا���� وا�����«ا����ة: 
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الأنصــاب واألزالم هــو  فهو أيضاً محظور عىل محظور، فأصل الحظــر يف »ذبح عىل النصب
  امليس� املشرتك بينه�، مع ما يختص كل واحد بخاصة خاصة.

وماهو دور هذه املحرمات يف نهاية العهد الرسايل واملسلمون هم مسلمون طيلــة ســن�؟ 
إن لها الدور العام لكافة املكلف� عىل مدار الزمن، إضافة إىل اجتثاث الجــذور الجاهليــة 

املسلم� من ذي قبل، فبقيت منها بقايا وزوايا ال بــد مــن القضــاء التي ترسبت يف هؤالء 
عليها، فال بد من تنقية تلكم الرواسب عن بكرتها، استأصاالً لها بأرسها حتى يكون الحاكم 

  برشعته النقية التقية.  ـ فقط ـ هو ّهللا 
ة األخ�ة يف هنا رأس الزاوية يف هذه الزوايا األربع الجاهلية هي: الخمر، وهذه هي املرحل

عالج مشكلتها يف املنهج اإلسالمي السامي، فقد حرمت عىل طول الخــط الترشــيعي مكيــاً 
ومدنياً بأنها من اإلثم، ثم أنها الرزق اليسء ك� يف العهد امل�، ثم يف العهد املد� مانعــة 

إىل ســائر الســبعة »رجــس مــن عمــل الشــيطان«عن الصالة، وإن فيها ا�اً كبــ�اً، ومــن ثــم 
  والعرشة الكاملة.

تستجيش القلوب املؤمنة حسب درجــات اإل�ــان، وأن االنتهــاء  »يا أيها الذين آمنوا«وهنا 
عن الخم وأخواتها هو قضية اإل�ان، م� يوحي أن اقرتافها خــروج عــن اإل�ــان، كــ� وأن 

 ، مهــ� وهي للمرشك� بأخواتها يوحي بأنهــا كلهــا يف صــف اإلرشاك بــاّ� » األنصاب«قرن 
اختلفت من الناحية العقيدية والعملية، فهناك عقيدة اإلرشاك ويف الثالوث الباقية عملية 

  .»رجس من عمل الشيطان...«اإلرشاك، وقد جمعت كلها بأحكام 
ترجس الخمر ذاتياً وعملياً، رشباً وسواه مــن محــاوالت فيهــا تقريبــاً وتقــد�اً » رجس«ثم 

امليرس رجس يف نفس ورجس يف األمــوال املســتفادة لرشبها، ك� وترجس الثالثة االخرى، ف
منه، ورجس في� يتقامر به، فهو ثالوث مــن الــرجس! واألنصــاب رجــس يف أصــلها وهــي 

وما ذبــح عــىل «ورجس في� ذبح عليها:  »فاجتنبوا الرجس من األوثان«النُّصب ألنها أوثان: 
  .»من عمل الشيطان«وهي  واألزالم رجس يف االستسقام بها ويف املستقسم بها، ثم »النصب
يف الخمر دليل نجاستها كسائر النجاسات العينية؟ ورجس املســ� ال يعنــي » رجس«وترى 

نجاسة آالت الق�ر وال نجاسة املقامرين، إ�ــا هــو نفــس امليرســ رجاســة عمليــة تــنجس 
  األرواح واملجتمعات!.

ت الشــديد، والرجس لغوياً هو كل ما استقذر من عمل وأصــله مــن الــرجس وهــو الصــو 
وسحاب رجاس إذا كان شديد الصــوت بالرعــد، فــالرجس ـ إذاً ـ يف مثــل الخمــر وامليرســ 
واألنصاب واألزالم هو العمل القبيح الذي فيه رعد القباحة صاعة والوقاحة، وليس هكذا 

  يؤكد ذلك القبح الوقيح.» من عمل الشيطان«أي نجس ظاهري ف� مجرد مسه، ك� وأن 
املنــافق�   تلك النجاسة الجسمية املتعدية الخبيثة وقــد عــد ّهللا » سرج«ثم وكيف تعني 
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لكم إذا إنقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم إنهــم رجــس ومــأواهم   سيحلفون باّ� «من الرجس: 
»جهنم جزاًء �ا كانوا يكسبون

»فاجتنبوا الرجس من األوثان«ك�  ١
ليذهب   إ�ا يريد ّهللا «و ٢

»عنكم الرجس أهل البيت ويطهــركم تطهــ�اً 
 ٤فــال تعنــي الــرجس فيهــا وال فــي� ســواها ٣

النجاسة الخبثية املعروفة، إ�ا هي النجاسة العقيدية والعملية واألخالقية، وال نجــد ـ وال 
مرة يتيمة ـ يعنى من الرجس يف آياته هذه النجاسة، فكيف يستدل �جرد لفظة الرجس 

  ة وعملية أماهية.هنا عىل نجاسة الخمر جسمياً، فهي فيها نجاسة عقلية وخلقية فعقيدي
ال يفــرض  »رجــس مــن عمــل الشــيطان«ذلك، إضافة إىل أن واجب اإلجتناب املتفرع عــىل 

اإلجتناب الخبثي فإنه ـ قطعاً ـ غ� واجب، اللهمَّ إالَّ رشباً للخمر وما أشبه مــن محــاوالت 
إالَّ لها، وعمالً للميرس واألنصاب واألزالم، ثم النجاسة الظاهرية ليست من عمل الشيطان و 

مصحوب� بعمل الشيطان ملكان النجاسات الخبيثة الطارئة عليهم  السالم عليهملكان املعصومون 
ك� عىل سواهم! ك� وال يلزم من كون يشٍء من علم الشيطان نجاســته الخبثيــة كامليرســ 

  واألنصاب واألزالم وسائر األشياء واألع�ل املحرمة.
سًة وســواها معروضــة عــىل اآليــة الســاكتة ألقــل ذلك، والروايات الواردة بحق الخمر نجا

تقدير عن نجاستها، أو الظاهرة يف النجاسة غ� الظاهرية، أم تتساقط لكــون الدالــة عــىل 
طهارتهــا نصــاً، وســواها ألكــ� تقــدير ظــاهرة، ولكــن األمــر بالتجنــب أعــم مــن النجاســة 

                                                        
٩٥: ٩).      ١. 

 
٣٠: ٢٢).      ٢. 

 
٣٣: ٣٣).      ٣. 

 
��ل �� و�� ����� �� ر��� «). ١٢٥: ٦( »ا���� ��� ا���� �� �����ن  ���� ���� ا��ّ�«). و��� ��ا��      ٤

إ�� أن ���ن ���� أو «�� » ر��«) �� و١٠٠: ١٠(»و���� ا���� ��� ا���� �� �����ن«) ٧١: ٧( »ر�� و���

) �� د�� ��� ا������ ا������، �� ��� ����� ��� أن ا���� �� ١٦٥: ٦(»د��ً ������ً او ��� ����� �ٕ��� ر��

أن ��� ا���� �� ا������ ا������ ��� ا����� وا��م ا�����ح ���� » �ٕ���«���� ا���آن �� ���، و�� ���� 

 �� ��ه ا������ ���� ا������؟!����ن ���� ا��
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فاألقوى طهارة الخمر فضالً عن الفقاع والعص� العنبي قبــل الثلثــ�، وإن كــان  ١الظاهرية
                                                        

وا����� وا������ و����� �� ا����ٔ���� �������  ). ذ�� إ�� ���رة ا���� �� أ������ ا���وق وأ��ه     ١

ا���ا���� وا��ٔرد���� وا���� ��� ا���ارك وا����� ا���ا����، و�� ا�������� ا����� ا����� ا���� أ�� ا����� 

���� ا�����، وأ�� إ��ا��� ������ة ا������ ����� ��� ����� ��� ا������ وا������ن ���� ��� ��� ������رة ��� ��� ر

��� ا����م ���� و��� �� ��� ا����� أ�� ��ل: أ��� ����ء�� ا����� وا����� ��� ����� ا���� إ�� ��ذ�� ��� 

 و���� �� ���� ا������ن ���������.

: إن أ��ب ���� �� ا���� ا����م ����  و�� ا�����ر ا��ا�� ��� ا����رة ����� ا�� أ�� ��رة ���� ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�

 ا����م ����أ��ل: و�� أ������ ���� ��� ر�� ا�ٕ���م ». ��� ��� أن أ����؟ ��ل: �� ��ٔس أن ا���ب �� ����أ��� 

ا������ �������ر، إذاً ��� ا������ ا������ ��� ���� ا����، دون ا������ ا������� ��� �� ���� ا������ او 

وأ�� ���ه �� ا����� وا����� ���� ا���ب؟  ا����م ����  ������ ا����، و����� ا�� ���� ��ل: ��ٔل ر�� أ�� ��� ا��ّ 

�� ا���� وا�����  ا����م ����  و����� ��� �� ر��ب ا���و�� �� ��ب ا��ٔ���د ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�» �� ��ٔس«��ل: 

� أن ���ره ����� ��� ���� ا��ٔ�� أن ا��ّ  ���رك و�����   �ا����� ���� ���� ��ٔ���� أو أ��� ���؟ ��ل: �� ��� إ��

 ) و����� �� ا��وا��ت.١٤و ١١و ١٠ج ٣٨(و���� ا����� أ��اب ا������ت ب » إ��� ��م �����

��ل: ��ٔ��� �� ا��ن ���ن ��� ا���� ��  ا����م ����  و��� ا��ل ��� ������� ����� ���ر ا������� �� أ�� ��� ا��ّ�

)  و����� ا����� ١ح ٥١(ا����ر ب» ذا ��� ��� ��ٔس���� أن ���ن ��� �� أو ��ء ���� أو ز���ن؟ ��ل: إ 

) ٢ح ٣٠(ا����ر ��ب ا��ٔ���� ب» �� ا�ٕ���ء ��ب ��� ا�����؟ ���ل: ����� ��� ��ات ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ�

 �� أ�� أن أ��� إ��� ���� أ��اوى �� أ�� ������ ���  �� وا��ّ�«و������ ا��ٔ��ى �� دواء ���� ������؟ ���ل: 

��ل: �� ��� �� ��ب  ا����م ����  ) و����� ���ر ا������� �� أ�� ��� ا��٤�ّ: ٣٠(ا����ر » ا������ أو ��� ا������

أ���� ��� أو ���� وأ���� أن ���� ����� �ٕ�ن �� ���ف ����� ����� ا���ب ��� �ٕ�ن ���� ��� ���� 

�����.« 

��� وا��ٔ��� ���رض ��� ��� و��� و��ب ا���� د����ً ��� أ��ل: و��� ا��ٔ��� �� ��ا�� ��� و�� ���ر �� ا���

ا������ ��� ���ن ����ب إزا�� أ��اء �� �� ���� ���� ��� ا���� وا����، وأ�� ا���� ��� ا����� ��� دور �� �� 

�ر ا�����د أ���ل ��ه ا���ارد ا��� ��� ���وى أ�� ا���� ا���ا��� ���، وا�� ����� ��ه ا��ٔ���ر ������ ��� �� ����

���� ��اك روى زرارة �� أ��  ا����م ������ ���� إ�� أ�� ا����   �� ��� �� ز��د ��ل ��أت �� ���� ��� ا��ّ�

�� ا���� ���� ��ب ا���� ا���� ����: �� ��ٔس ��ٔن ���� ��� إ��� ��م ����� وروى  ������ا����م  ���� وأ�� ��� ا��ّ�

إ�� ��ل: إذا أ��ب ���� ��� أو ���� ـ ���� ا����� ـ ������ ان ���� �����  ا����م ����  ��� زرارة �� أ�� ��� ا��ّ�

و��أ��: ��  ا����م ����وان �� ���ف ����� ������ ��� وأن ���� ��� ��ٔ�� �����، ��ٔ����� �� آ�� ��؟ ���� ���� 

 ����� وا�������ر وا�����.�� ا� ٢ر��  ٧ب ����٣٣ أ��د�� ا����� ص ا����م ����  ���ل أ�� ��� ا��ّ�

أ�� ��ه ا������ ����� �� ������، �ٕ�ن �� ���رض �� ا��ٔ�����، إن ��ن ا��� ������ً ������ ��� �� 

وإن ��ن ������ ��در�� ��� �� �� ا��ا�� ���� ���  ا����م ������� ���� ا��ٓ�� �� ا�����   ا����� ��ل أ�� ��� ا��ّ�

؟ و�� ���� ا����� �� أي �� ا����رة وا������، �� ا����م ����و��ك ���� ا��ي ���ل �� ا�����   ا��ٔ�� ���ل ��ٔ�� ��� ا��ّ�
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  األحوط التطه� عنها.
تعم كل املحاوالت الناحيــة منحــى رشبهــا  »رجس ـ من عمل الشيطان ـ فاجتنبوه«ـ ثم ۱ 

ه إىل نفس الخمر وأخواتها وال معنى  آله و عليه هللا صىلوك� يف حديث الرسول  ١حيث التحريم موجَّ
لحرمتها يف نفس إالَّ للمحاوالت املرغوبة املرتقبة منها، ولذلك لعــن فيهــا عرشــة، ال فقــط 

ها، فكل املحاوالت حول الخمر، الناحية منحى رشبها، هي محرمة قضــية حرمتهــا يف شارب
  نفسها حيث تعني كل مالبساتها إىل رشبها.

وأخواتها تدل ـ في� تدل ـ عــىل حرمتهــا الذاتيــة عــىل مــدار الــزمن » رجس«ـ ومن ثم  ۲
  آية البقرة. الرسايل، فال تجد رسالة ربانية إالَّ بتحريم الخمر ك� فصلناه عىل ضوء

هذا يعم ترجيس صالح الروح والجسم وقــال والحــال واألعــ�ل، رجســاً فرديــاً » رجس«و
وج�عياً، خلقياً وُخلقياًوعقيدياً وعلمياً ومعرفياً ويف كل الحقول اإلنسانية عن بكرتها، أرساً 

عقليــة لها بأرسها يف وثاقها حيث تحرِّر اإلنسان وتُطلقه عن عقليته اإلنسانية بــل وعــن ال
  الحيوانية حيث يصبح حيواناً مجنوناً رشساً.

كوصف ثان لهذه الربعة فيه وجهان، إنها ـ ويف قمتها الخمر  »من عمل الشيطان«ومن ثم 
ـ من صنع الشيطان، فهو أوَّل مبتدع لها ك� وهو من عمله املستمر يف شــيطنة األعــ�ل، 

ثالوثاً من عمل الشيطان، فأين  ومن عمله وسوسته يف صدور الناس بحق الخمر وأخواتها،
املؤمن ومبتدع الشــيطان وعملــه الشــيطا� ووسوســته؟ ولــذلك نراهــا أنهــا مــن أوليــات 

  .٢املحرمات
                                                                                                                                                         

 إن ��ن ���ك ���� �����ل �������� ��ا�� ������ وا���ل ا��ٓ�� ����� ��.

 
�� ا���� ���ة: ��ر���  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� ������ا����م). �� ا����� �� ���� �� أ�� ����      ١

 و������ و������ وا������� إ��� و������ و������� وآ�� �����.و��ر��� و������ و��ر��� 

أ��ل: و��ل ا���� ����ت أ��ى ������� ����ر ����ة ���ب ����� ا���� و��� ا���� ��� ���� أ�� ����� ���اً 

: �� ��� آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� أ�� ���� ا��ٔ���ي ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ٣٢٥: ���٣ �� ا��ر ا�����ر 

 ا���� أ��م ����� ��� ����� �� ���دي أو ���ر�� أو ��� ���� أ،ه ���� ���اً ��� ���م �� ا���ر ��� ����ة.

 
  �� ا������ ��ـ�� ���ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ�ل �ـ�� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ� ٢٠ح ٢٤٣: ١٧). و���� ا�����      ٢

أن أول �ـ� ��ـ��� ��ـ� ر�ـ� �ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ�دة ا��ٔو�ـ�ن : «آ�� و ���� �ا�� ���  �� ا���� ���ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����

 .٣٢٦: ٣أم ���� ��� �� ا��ر ا�����ر  آ�� و ���� ا��� ���وا���� ���� ��� » و��ب ا���� و�����ة ا����ل

�� ���و�� ��ض ا����� أن آ�� ا�����ة �� ا��� ���� ا����، أ��� ���� آ�� و ���� ا��� ���أ��ل: ����ٔ��د�� ا��اردة ��� 

� أن ���� ��� ا����� �� أ����.  إ��
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رجس مــن عمــل «وهنا واجب االجتناب متفرع عىل مثنى  »حونفاجتنبوه لعلكم تفل«ـ  ۳
فهذه ضابطة ثابتة أن كل رجس وعمل للشــيطان هــو واجــب االجتنــاب رجــاء  »الشيطان

» فــاجتنبوه«اإلفالح يف معرتكات الحياة، فــإفالج الشــيطان لشــيطناته، وضــم� الغائــب يف 
» رجــس«تنــاب عــىل فيشمل كل هــذه األربعــة، تفريعــاً لواجــب االج» رجس«راجع عىل 

  أم هو راجع إىل عمل الشيطان، أم إىل املذكروات الست. »من عمل الشيطان«املوضوفة ب
ذلك، وال تختص الخمر �ا يؤخذ من العنب والتمر، بل هي كل ما تخمر العقــل بطبيعــة 

آله و عليه هللا صىلحاله أياً كان أخذه، وك� في� استفاض نقله عن النبي 
والخمر تعني كل مسكر،  ١

  .٢»الخمر وكل مسكر حرام  حرم ّهللا «فقد 
ذلك، والخمر وامليرس ه� أختان مت�ثلتان يف الرجاسة والنحوسة، ك� وتختصان بالذكر يف 

  م� يدل عىل زيادة الرجاسة فيه� عىل األنصاب واألزالم. »إ�ا يريد الشيطان«
وه� من أخطر »ا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف الخمر وامليرسإ�«ف

و البغاء عامــل لكــل إســاد يف  األخطار عىل األمة اإلسالمية وكافة الناس، فإن عامل العداوه
ككٍل عشواً عن ذكره تعاىل إىل كل لغو ولهو  » ويصدكم عن ذكر ّهللا «األرض �ختلف حقوله 

التي هي عمود الــدين وعــ�ر اليقــ�، فهــذه أقــانيم ثالثــة لثــالوث الخمــر  »وعن الصالة«
ال إله «والصالة، فهي ذاهبة �عنى   وامليرس ب� إيجابية العداوة والبغضاء وسلبية ذكر ّهللا 

                                                                                                                                                         

�� و�� ����ً إ�� ������   ���ل: �� ��� ا��ّ� ا����م ����و�� ���ن أ���ر �����ده إ�� ا����ن �� ا���� ��ل ���� ا���� 

� �� ��� ��ج ا����، و�� ���ة ا�� ���م �� ���د �� ��ة و���ه �� ����� ��� �� وا�� �� أ�� ا���� أن أ��

���� ا�ٕ����م ���� ��ن ���� أو �����ً ���� ا����� ��� ا������� �� ���� ���ٔ�� �� أ��ه  آ�� و ���� ا��� ���  إ�� ر��ل ا��ّ�

 ����� ���ل �� �� أ�� ���� �ٕ��� ���م ا����... آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ���ه أ�� ��ء ���� ر��ل ا��ّ�

 
��م ا���� وا����� وا����� وا�����اء  آ�� و ���� ا��� ���  ـ �� ا�� ���س ان ر��ل ا��ّ� ٣١٨: ٣ا�����ر  ). �� ا��ر     ١

: أن �� ا����� ���اً و�� ا����� ���اً و�� ا���� و�� ا���� آ�� و ���� ا��� ���  و�� ���� ��ام، و��� ��ل ر��ل ا��ّ�

 .»و�� ���� ��ام« آ�� و ���� ا��� ������س ���  ���اً وأ����� �� �� ����، و��� ���� �� ا��

�� ��اب �������  آ�� و ���� ا��� ���أن ر���ً ��م �� ا���� ���ٔل ا����   و��� أ��ج ���� وا������ �� ���� �� ��� ا��ّ�

: �� ���� آ�� و ���� ا��� ���  �ّ�أو ���� �� ����ا: ��� ��ل ر��ل ا� آ�� و ���� ا��� �����ٔر��� �� ا��رة ���ل �� ا���ر ���ل ا���� 

و�� ���� ا����ل؟ ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��� ���ب ا�����ان ����� �� ���� ا����ل ����ا �� ر��ل ا��ّ�  ��ام إن ا��ّ�

 ��ق أ�� ا���ر أو ���رة أ�� ا���ر.

 
 ��ل: آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ��� �� ر��ل ا��ّ� ٣١٧: ٣. ا��ر ا�����ر )     ٢
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  ؟.»فهل أنتم منتهون«املتمثلة لزاماً ب� املؤمن�،  » إال ّهللا 
ه، وغايــة كيــده وميــده و�ــرة رجســه هنا يتب� لنا بوضوح هدف الشيطان بخيلــه ورجلــ
، بالعــداوة والبغضــاء  وبيــنهم وبــ� ّهللا   بعمله أنه فصم عرى املحبة والوداد ب� خلق ّهللا 

وعن الصالة هنا، وهل الدين إالَّ الحب؟ وهو ذاهب به بالخمر   هناك، والصد عن ذكر ّهللا 
  وامليرس يف هذا الب�.

وما تث� من عرامة اللحــم والــدم ور�ــا تهــيج مــن  فالخمر بي� تفقد اإلنسان من الوعي،
  شهوات ونزوات فتطلق صاحبها عن أرس العقلية اإلنسانية ـ بل والحيوانية ـ بأرسها!.

وامليرس �ا تصاحبه ـ عىل أية حال ـ من خسارات فأحقاد، مه� � يخرس مالياً فإنه يخرس 
أن ذهــب مالــه!، هاتــان أختــان  من كيانه يف سباق اللعب، وإن كان يزيده عداوة وبغضاً 

  رشستان هرجتان محرجتان من يصاحبه�.
لذلك، فك� الخمر قليلها محرم إىل جنــب كث�هــا، كــذلك امليرســ محــرم يف غــ� رشط إىل 
جانب ما فيه رشط، فإن نفس التغلب يف ميدان امليرس تورث العداوة والبغضــاء، كــ� أن 

  وعن الصالة.  ّهللا نفس اإللهاء عند املقامرين يصدُّ عن ذكر 
وعــن   فحتى ولو � يورث امليرس عداًء ب� املقامرين، فهــو ال بــد وأن يصــد عــن ذكــر ّهللا 

  الصالة بطبيعة الحال امللهية فيه.
وعن الصالة ـ فضالً ع� يورثه� ـ   إذاً فكل ما يوقع العداوة والبغضاء أو يصد عن ذكر ّهللا 

  من توتر االعصاب وخسار الصحة البدنية والعقلية. إنه محرم، غضاً ع� يف الخمر وامليرس
وهل ترى محرماً قط مثل الخمر وامليرس ـ يف تحليق الرضر عــىل كــل الحقــول، وال ســي� 

  الخمر التي تذهب بالعقول وتجعل من شاربها بهيمة مجنونة رشسة!؟.
يدل عىل مدى فاعلية  لذلك نرى يف الخمر حداً أدبياً ليس يف امليرس إالَّ تأديباً تعزيرياً، م�

  الخمر يف حقول اإلفساد أك� من امليرس، بل وهي التي تيرسِّ امليرس وكل محظور.
فإن شارب  القليل يورد  ١وإن رشب قليالً ال يسكر ١فشارب الخمر عل�ً وعمداً يُرضب الحد

                                                        
). ��� ا����ض �� ا���� �� ���� ا������� ��� ���� أ������ ����� ���� �� أ������ �� ���� �� أ��      ١

) ٣٦(ا������ �� �� ا����� ر�� » ��� �� ا����ع ���ل: �� ��� و��� �� ��رب ا������ل: ��ٔ  ا����م ����ا���� 

» و��ٔ��� �� ا����ع ���ل: �� ا���� و��� �� ��رب ا���� ا����م ����و�����ة ا�� ���ل ��ل: ���� إ�� ا�� ا���� 

���� �� ا����� ا����� ������  ���ما� ����) و����� �����ن �� ���� ��ل ��ن أ��� ا������� ١٥ر��  ٤٢٤: ٦(ا����� 

) و�� ���� أ��ا��� �� ا��ر ٢٣٥: ٤(ا�������ر » ��� ���ب �� ا���� و���� �� ا������ ��� ���� ���� ا����

ـ أ��ج أ�� ا���� وا�� ��دو�� وا����� و���� �� ا�� ���س أن ا���اب ����ا ُ�����ن ��� ���  ٣١٦: ٣ا�����ر 

���ن أ�� ��� ������ أر���� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ������ي وا����ل وا���� ��� ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�
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يف مرشب الكث�، ثم وال داعي له يف ذلك التذوق اللعــ� إالَّ ازديــاٌد، فيــه فاعليــة الخمــر، 
  .٢وحده �انون جلدة لتظافر االثر عىل ذلك الحد

وهو استفهام انكاري يلمح أن ج�عة من املســلم� �  »هل أنتم منتهون«أفبعد ذلك كله 
يكونوا لينتهوا عنه مع كرور املناهي مكياً ومدنياً يف الذكر الحكيم! كــ� ســبق نقلــه عــن 

له: انتهينا انتهينا، وخطاب اإل�ان املوجه إىل أمثاله مــن املتــورط� يف الخليفة عمر من قو 
هذه الكب�ة وأمثالها ليس إالَّ إلقرارهم بالشهادت� سواء أكان مع إ�ان مــا أم بنفــاق، فــال 

                                                                                                                                                         

���� �� ��ن ��� �� ���ه ������ ���� أر���� ��� أ�� ���� �� ا������� ا��ٔو��� و�� ��ب ��ٔ�� �� أن ���� 

��� أن �� أ���ك ـ إ�� أن ��ل ـ ���ل ��� ���ذا   ���ب ا��ّ� ��ل: و�� أي  ���ل �� ������ ���� و���� ���ب ا��ّ�

��ون؟ ���ل ��� �� أ�� ���� ��ى أ�� إذا ��ب ��� وإذا ��� ��ى وإذا ��ى ا���ى و��� ا�����ي �����ن ���ة 

�����داً �� �� ��ن  آ�� و ���� ا��� ���  أ��ل: �� ���ق ���ف ذ�� ا��� ��� ��� ر��ل ا��ّ�» ��ٔ�� ��� ���� ������

  ا���آن او �� ���، إذا ا���� ا���� �����ً و��� ��� ا����ل ���� ����د �� �� ��� �� ز�� ر��ل ا��ّ�

 ؟!.آ�� و ���� ا��� ���
�� ر�� ��ب ���ة ���؟ ��ل: ����  ا����م ����). ��� �� ��� ا���ق �� ���ر ا������� ��ٔل ا���دق      ١

 .٢٢٥: ���٣ ا���ا�� » ��� ���ة ������ و������ ��ام���

 
» �� ا���ـ� وا���ـ�دي وا���ـ�ا�� �ـ� ا���ـ� وا����ـ� ��ـ�������� ا� ا����م ����). ��� ���� ا�� ���� ��ن ���      ٢

) و��� روا��ت أ��ى ���� �� ا���� ��� ا��� و���� درء ٩١وا������ �� �� ا����� ر��  ٢١٥: ٧(ا����� 

 ا���ود �������ت وأن ا��ٔ�� �� ا����� ا������ر ����ٔر����.

داود وا�����ي وا������ وا�� ���� �� ���و�� �� أ��  ـ أ��ج ��� ا��زاق وأ��� وأ�� ٣٢٥: ٣و�� ا��ر ا�����ر 

��ل: �� ��ب ا���� ��ٔ���وه ����� �����ً أن ����� ا��ا��� ������ه، و��� أ��ج ��� ا��زاق  آ�� و ���� ا��� �������ن �� ا���� 

���ل ��  � �����ن ��ا��ً �� ا��ره��� ���� إ�� ا���� ��ٔ�� ��ل: إن ��� آ�� و ���� ا��� ����� أ�� ���� ا��ٔ���ي أن ا���� 

أ����؟ ��ل: ��� ��ل ������ ��� ��ل ����� ��� و�� �����ا ��ل: ��� �� ���� �� ا������  آ�� و ���� ا��� ���ا���ر ���ل ا���� 

�ه �� ��ل �� �� ��ب ا���� ��ٔ��� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��ٔ����، و��� أ��ج ��� ا��زاق �� ����ل ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�

� أن ��� ���وه ��  آ�� و ���� ا��� ���ا��ا��� �� ��ب ا���� ��ٔ����ه، ورواه ���� ���  أ�� ����ة، وا����ي و���و �� د���ر إ��

روا�� ��� ��� ����ء �� أ��  آ�� و ���� ا��� �����ٔ����ه، أ��ل: و��� ا��� وا���ب �� ��ب ا���� ���ا��ة �� ا���� 

 ذؤ�� وأ�� ا���� ا����ي، و������ �� أو�� وأم ����� ��� أ�� ����ن. ا��� ����� ��

إ�� ���� �����ً و��ا��ً ������ ��� ����   ���� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و�� ��� ا������ ��ل و��ت ��� ر��ل ا��ّ�

أ��� �� ����وا ���   � ���� �� ��� ا��ّ����ل: �� ����؟ ���: ��� ���ل: ��امٌ، ���� ��ن ��� ��د��� ا��ه ذ���� �

 ��ل: ��� �� ���� ��� ������ا ����.
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يدل عىل صالح اإل�ان �جرد خطابه، بل هــو إىل صــالحه وطالحــه وكالحــه حيــث � يــك 
  هي عن الخمر.ينتهي صاحبه رغم كرور املنا

ذلك، فكل املحاوالت حول الخمر محرمة حتى بيع العنب ممن تعلم أنه يعمله خمراً، أم 
  حضور مائدة يرشب عليها الخمر، أماذا من مالبسات يف حقل الخمر.

أن كــال منهــا » االصــنام والخمــر والخنزيــر«هذا، ومن غرائب لوفق العددي بــ� ثــالوث 
  م.مذكورة مرات خمس يف الذكر الحكي

تلك هي الخمر، املحرم قليلها وكث�ها، الثابت حدها فيه�، وأما امليرس فقد يعــم القــ�ر 
» امليرســ«ككل برشط وسواه حيث الحكم املذكورة يف اآليــة مشــرتكة بيــنه�، والقــول إن 

المحة إىل رشط االنتفاع بيُرس فيه والءاَّ فال ميرس، مدفوع بنص الحكم هنا، وول اختصت 
الحصور عىل املال لكان كــل مــا يف تحصــيله يرســ محرمــاً، و� يكــن امليرســ  الحرمة بيرس

  بالنسبة ملن يدفع الرشط محرماً!.
ذلك، وطليق اآلية وأرضابها وطليق الرواية يف حرمة امليرس يحرِّمانه عىل أية حال، برشــط 

ط وسواه، وبآلته الخاصة وسواها، مه� كان بالرشط وخصوص اآللة أشد تحر�اً، ثــم برشــ 
  دون آلة، ومن ث بآلة دون رشط، وأخياً دون رشط وآلة.

العداوة والبغضاء ويصدكم عن «والضابطة األصلية يف حرمة امليرس ك� الخمر هي حصيلة 
مه� اختلفــت  ١»فهو امليرس  كل� ألهى عن ذكر ّهللا «وك� يروى أن » وعن الصالة  ذكر ّهللا 

  دركاته يف رهن وسواه، وبآلة خاصة وسواها.
هو اسم مكان وليس اسم آلة، فهو مكان اليرس ومجاله، وهو بطبيعة الحال » امليرس«ثم 

                                                        
�� ����� ا�����...  ا����م ����� ����ه �� أ��� ا������� ). ��� �� ����� ا����� ا����� و�� ا���� ا����     ١

�� ا�����؟ ��ل: �� �� ����� �� ��� ا����ب  آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� ر��ل ا��ّ� ������ا����مو�� روا�� ���� �� أ�� ���� 

ا����ل أن �� ���ء ��� وا���ز، وا������ة �� ا������� و�� ����� دون ��ط ��� ����� ���ط، و�� وروا�� ��� 

 ٣١٩: ٣ا����د ����ً �� ���ز ا����� ��� �� ���� و��ه ا�����ت، و�� ر�� �� ���د ا����ر و�� ا��ر ا�����ر 

 آ�� و ���� ا��� �����ل: ا�����ا ��ه ا����ب ا������� ا��� ���� ��� ز��اً ��ٔ��� �� ا����� رواه ���  آ�� و ���� ا��� ����� ا���� 

��� ا��ٔ���ي و���ة �� ���ب وا�� ����د، ��� ����ط ��� ا���ط، و��� �� أ�� ���� ا��ٔ���ي ��ل: ��ل وأ�� �

  ور����، و�� ��� ا����� ا����� ���� ر��ل ا��ّ�  �� ��� ����د��� ��� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

����� ��� ا��ي �����ٔ ������ ودم ا������ �� ���ل �����، و��  ���ل: ��� ا��ي ���� ����د �� ���ل آ�� و ���� ا��� ���

�ٍ� ����� وأ���� �����. آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� أ�� ���� ��ل: �� ر��ل ا��ّ�  ���ل �����ن ����د ���ل: ���ب ����� وأ

���ن �����د�� ا�����دة ��  أ��ل: وذ�� ا��ٓ��ت ا����� �����ر �� ��ل ��� ��� ا����� �� ا����� ����، وإ��� ��

 ا����ر.
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يرس محرم يورث العداوة والبغضاء، من يرس الحصول عــىل مــال دو�ــا ســعي فإنــه أكــل 
تفد يف امليرس حتى تستحق عنه بديالً، ويرس الحصول عــىل تغلــب، وال بالباطل، حيث � 

وعــن الصــالة،   تغلب إالَّ يف فضيلة، ويرس بثِّ العداوة والبغضاء، ويرس الصد عن ذكر ّهللا 
وعىل الجملة هو يرس يف محظور دو�ا سعي تستحق به أي حق، فضالً عن باطل من مال 

  بال.أم وأهم منه رجاحة الحال يف تخيل ال
أجل يجوز الرشط يف سباق الخيل او السباحة وماأشبه ملكــان رجاحــة الســباق يف أمثالهــا 
حيث تنفع لنضال وما أشبه من فوائد عامة وعوائد هامة، حسب ما تدل عليه النصوص، 
مثل سباق الرمي والخيل والسباحة، حيث تنفع املسلم� يف حقل الجهاد، فســباق الرمــي 

تطورة، ما الخيل تشــمل كــل املركوبــات جويــاً وبريــاً وبحريــاً، ثــم يشمل كافة األسلحة امل
  السباحة هي ك�هية مه� اختلفت أشكالها.

فهذه الثالثة م� ال بد منها يف جبهات الحرب، ولذلك هي محبورة غ� محظــورة، وهكــذا 
من وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و «األمر يف سائر اإلعدادات الحربية ملكان عامة األمر 

ولكن االشبه يف الكل أن يكون الجعل من ثالث حتى يبعد عــن امليرســ كــل  »رباط الخيل
  البعد.

ولنئ قلت: ك� أن صالح التدرب عىل معدات حربية للجهاد يتقدم عىل محظور العــداوة 
  والبغضاء، كذلك صالح االستقواء فكرياً قد يتقدم عليها وك� يف الشطرنج وما أشبه.

فية النص املختص بالسباق يف حقل التدرب الحر�، ثم القوة الفكرية ال قلنا: نحن عىل حر 
تختص �ثل اللعب بالشطرنج فلها مندوحة يف حقول املباحات والراجحات واجبة وسواها، 
إضافة إىل أنها فائدة شخصية، ولكن التدرُّب للجهاد فائدة ج�عية ال مندوحة عن السباق 

  فيها من غ�ها.
  تخصص أموال لهذا السباقات املرشوعة دون أخذ وعطاء ب� املتسابق�. ثم وباإلمكان ان

إذاً فال يعني االستثناء إالَّ تقديم االهم عىل املهــم وال مهمــة يف ســائر امليرســ الســباق اإلَّ 
أو يــورث   اللهو، وأما السباق يف نطاق األمر فهو عبادة وليس لهواً حتى يلهي عن ذكر ّهللا 

  العداوة والبغضاء.
ولو أن عبادة ما أورثت العداوة والبغضاء فليست بالتي ترتك صداً عنه� حيــث املعــادي 

  البغيض يف حقل العبادة هو خارج عن كتلة اإل�ان!.
إذاً فكل السباقات التي تنحــو منحــى الحصــور عــىل الطاقــات والقــوات الجهاديــة، هــي 

  محبورة غ� محظورة، وعلَّ منها السباق يف الحقول العلمية.
  والضابطة املستفادة من هذه اآلية أن كل� يورث العداوة والبغضاء ويصــد عــن ذكــر ّهللا 

وعن الصالة محرمة كحرمة الخمر وامليرس، واللهم إال تطبيق املسؤوليات اإلســالمية التــي 
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  قد توجب العداوة والبغضاء يف الذين يكرهون تلكم املسؤوليات، كافرين ومسلم�.
ن جراء ترك القرآن واإلقبال إىل غ�ه مــن ضــوابط مختلقــة ال تتبنــى فالخالفات العلمية م

القرآن والسنة، هذه محرمة، ك� اإلقبال إىل غ� القرآن لحد يلهي عن القرآن، هــو كــذلك 
  محرم.

  بتوحيده وتوحيد عبادته.  هو االتجاه إىل ّهللا   فاالصل الربا� يف رشعة ّهللا 
جــاالت الحيويــة لإلنســان، روحيــاً وجســمياً، فرديــاً وألن أرضار الخمر تحلق عىل كافــة امل

وج�عياً، فال تحل عىل أية حال وإن لالستشفاء بها مــن مــرض، وقــد روي أالَّ شــفاء فيهــا، 
لحــد منعــوا عــن  ١وقد اعرتف بــأطراف مــن مضــارها القاطعــة جمــع مــن غــ� املســلم�

  .٢االستشفاء بها

                                                        
���ٔ�� �� ا������ن وأ��� أن �� ���ح �»: ���ي ا������«). ��� ���ب (��ا�� و��ا�� �� ا�ٕ����م) ل     ١

��� ُ���� �� ا������ن �� ا���� واأد����� و��� ��د�� ��ا ا����ح ��� أ�� ا���ا�� ��ٔ�� ������� ا�ٕ������� أن 

������ه ������ ����� و�� أ��� ا�������� ��� ا������� ��م �� �������� �������� وا������ و������ ��ٔ����ا 

�� ����� ا������ «ا����� ا�������ي » و��ل ����م«��� ���� ����� و����� أذ��ء ��� أذ��ء ��� ���� ا������ ا

ا�ٕ������� ����� ا���� �ٕ�ن �� ����� �� أ���ء أ������ آل أ�� ���� �����ن، و�� ا���ا��� �� أ�� أورو�� زاغ ����، 

 ».ا����ب ����ار ا���ر�����م ����� ��� ا��������� و������ �����ً ��ر��ً ا��ٔورو���ن ����ن 

 
). �� ���ب ����� أ����� ���� (����ج) ��� ا���اوي ������ ��ٔن ���� �� ا���� ��ـ� ا��ـ�اوي أ��ـ�      ٢

���� ���اً » ا��� �� ا���«�� ����� ������ء ا����� ��� ���� �� ا�����ء و���� ا��ٔ���ء �� ا���اء، و�� ���ب 

 ����� ���� ��ل أ��ار ا����.�� �

و���ل ا����� ا�������ي (����م) �� ����� (أ��ل ا���ا��) ����� ا�����م أ��� ���� ز���ل ���� ��� ���ان: 

ا���ا�� ا������ �� ���: ا����� �� ا������� ا������� ���� ا�����ن ������� و�� ا������� ا������� ����ه �������ن، 

������� ا��ول ��� ا���� ���� و��� و�� ا������ ��� ��� ذ�� ���ق أ�� ���� ���� ������ر ��� ا��ٔول ����� 

ـ و�� ���ب ا��� ا���� ��ٔ��� ا�����ذ » ���� ا����و��ت و��ه �� �������آ�� و ���� ا��� ���و�� ���� د���� ���� 

� ��� ���: إ�� ��� أ��� �� ��� و�� ٥٠٤ا��  ����١٧٥ج ��� ���ان: ا�������ل ا���� ����� �� ا����� 

ا���� �����، ���ا ��غ ��� ا�����ء، وأن ���� ا���م �� ���ره ا����� وأن ا���اوي �� ���� ������ن أ��ا��ً �� ��� 

�� ��� �ٕ�ن ا���اوي �� ����ع ����ً و��� ��� أد�� ����ة. و��ل ا�����ذ (����) إ�� إذا ا���ل ا�ٕ����ن �� ���� ��ي 

���� �����ً، و�� ��� ��ه ا����� ����� �� ����ء ا������ء ا�������� و�� ا�����ذ ����ن وا�����ذ ���ن ���� وأ 

وا�����ذ دروى، �� ا�����ذ أدوارد ���� ا�������ي، و�� ���� ا������ ا��ٔول ��� ����ن �� ���م ������: إن ا���� 

�� ا��م ��� ��� ��� أد�� ��ء �� ا������ ا��� ����� ���� ���ج �� ا���� و�� أ�� ���، وزاد ا����� �����: ا�� �

ا����، ��ل ا�����ر ��� ا����������ي: ا���� �� ���� ����ً، و��ل ا�����ر ������ ��م أ��م ا������ ا����� 
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  هاب ثلثيهطهارة العص� قبل ذ
  قبل اسكاره

َ�ِء َماًء فَأَْحيَا ِبِه اْألَرَْض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِيف ذَلَِك الَيًَة لَِقْوٍم يَْسَمُعونَ    َوّهللا «   ١.»أَنزََل ِمْن السَّ
فح� تُحيي ماء الس�ء االرض بعد موتها رحمة مــن الــرحمن، فــأريض القلــوب أحــرى أن 

يف » آليــة«املثــل االمثــل » إن يف ذلــك«ه الوحى  بعد موتها رحمًة من الرحيم، وتُحيى �يا
سمع االنسان، العارف حاجة الروحية أنها أحــرى » لقوم يسمعون«أولوية مطلقة قطعية 

  من الجسدية أن تستجاب.
يف أولوية الحياة الحساب بعد املوت من حياة التكليف الــال حســاب، أفــال تــدل » آلية«و

رض بعد موتها متواترة متكررة، عىل إمكانية حياة اإلنسان بعد موته مرة واحــدة حياة األ 
، وحياة التكيــف  وهي أحق وأحرى؟ حيث الحياة الدنيوية التكليفية هي قضية فضل ّهللا 

  هي قضية عدله.
وأنزلنــا «بــأول مــاٍء   وك� أن موت االرض له مرحلتان، املوت االول عن حياة ثم أحياها ّهللا 

»س�ء ماًء فأسكناه يف األرض وأنا عىل ذهاب به لقادرونمن ال
٢  

ثم بعد األول حيث �وت األرض فصلياً يف كل ســنة ثــم تحيــى باملــاء، أم �ــوت يف فصــل 
  حياتها أحياناً يف حالة الجدب ثم تحيى باملاء.

                                                                                                                                                         

���� ا���������: أ�� �� أ��� ����ً �� ��� ������، و��ل ا�����ر �����ن ا�������ي: أن ا���� ��� ��ور��ً ا

������� دواء، و��ل �� إ���ل �����: إن ا���� ��اء وا�� ���� ا���� أو ���ي ا�����ت: �� ��ه ا���ة إن �� 

إ�� ا�� آ�� �� ا���ء ا����م، ������: ���ن ���ان ��ب ���، ����ه: ����ن و���� ��� ذ�� �����: إذا أد���� 

����ٓت �� ا���� �ٕ�ن ���� ا��ٔ���ء ����� �����و�� وا���ا��� ا���� أو أي �� آ�� �� ا������� ا����� ا��� ��� �

�ٕ���ا�� �� ا����، و�� ��� ��ن ا����ط، و��ل �� ��� �����: إن ا���� ���� ا���ض: إن ا���س ������ن ا���� 

��ن ��  ��ٔ��اض ������، �ٕ�ذا ��ن �� �����ن ���ً ��ٔ��ار ا����ة أ�� �� ��� ا��ٔ��اض ����ً ������، ���� ��� إذا

���� ���� ����ً، �ٕ�ن ���رب ا��ٔ���ء ا������ ���� أ��� �� ���ك أ��اً �� ا����� وا���� ا������ ا��� ���ن �� ا�����، 

و��ل ا�����ر ���� ا�������ي رداً ��� ا�����ذ ����: ان ا���� ���� ������ ا���� ��ًء �� ا���ارة، �� ���� 

 ذ�� ا����.

 
٦٥: ١٦).      ١. 

 
١٨: ٢٣).      ٢. 
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»كنتم أمواتاً فأحياكم...«فكذلك إنسان األرض وبأحرى، إذ 
ح� كنا أحنة يف بطون أمهاتنــا ١

  يف حياة الحساب.» ثم إليه ترجعون«إىل اآلخرة » ثم يحييكم«إىل الربزخ » ثم �يتكم«
النبيــ� مبرشــين   كــان النــاس أمــة واحــدة فبعــث ّهللا «وكــذلك الحيــاة الروحيــة حيــث 

»ومنذرين...
  رسلنا ترتى إحياٌء بعد إحياء!.كإحياء أول بأول النبي�، ثم أرسلنا  ٢

وإن لكم يف االنعام لعربة نسقيكم م� يف بطونه مــن بــ� فــرٍث ودٍم لبنــاً خالصــاً ســائغاً «
»للشارب�

٣.  
تعربون باإلبصار اليها فإبصار بها إىل حق املبدء واملص�، حيث  »وإن لكم يف االنعام لعربة«

رنا من هذا املعرب املعترب إىل حقــائق علميــة جمــة مــا كانــت البرشــية تعرب بصائرنا بأبصا
لتعرف منها إال ظاهراً بسيطاً، والحال عرفــت مبســطاً منهــا وســيعاً وملــا تصــل إىل ك�لهــا 

  و�امها.
وســقاهم ربهــم «إفعاالً، والسقي مجرداً متعد بنفســه إىل مفعــول� اثنــ� » نسقيكم«هنا 

»رشاباً طهوراً 
  فل�ذا نسقيكم؟. ٤

إن السقي هو اإلرشاب، وهو طبعاً باملاء، واإلسقاء هو جعل غ� املاء كاملاء رشاباً، فأســقاه 
لبناً خالصاً سائغاً رشاباً ك� املاء للشارب�، فهــو كاملــاء فيــه   إذا جعله رشاباً، فقد جعل ّهللا 

  ».نرشبكم«دون » نسقيكم«ه الرواء وزيادة هي الغذاء، وهو كث�ٌ كاملاء، فلذلك كل
ثم املاء قد ال يكون سائغاً ملا فيه من خليط أم غيار يف لون أو طعم، أم يغص به الشارب 
ُغصة، ولكن الل� خالص من كل خليط غ� صالح وهو ال يغص عىل أية حال، وعــىل حــد 

: لبنــاً خالصــاً ســائغاً يقــول  ما رشب أحد لبنــاً فرشــق أن ّهللا « آلـه و عليه هللا صىلاملروي عن الرسول 

                                                        
٢٨: ٢ ).     ١. 

 
٢١٢: ٢).      ٢. 

 
 .٦٦). ��رة ا����:      ٣

 
٢١: ٧٦).      ٤. 
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  .١للشارب�
»: بطونها«ويف املؤمنون » ها«نعام جمع نعم مؤنث ال تقبل إال واال » م� يف بطونه«وملاذا 

 »وإن لكم يف االنعام لعربة نسقيكم م� يف بطونها ولكم فيها منافع كثــ�ة ومنهــا تــأكلون«
  ؟.»ها«وهناك » هو«فكيف تكون هنا 

، فاألنعام ـ إذاً ـ ٢هناك تدالننا عىل أنه� �كانة من الصحة دو�ا تأويل» ها«هنا و» هو«
اً باألمرين، والقرآن هو مصدر األدب لكل جمع واسم جمع، واختالف الضم�ين عله اعتبار 

أديب وأدب، وحتى إذا كان جمعاً دون إفراد فارجاع ضم� التأنيث ضابطة شاملة ـ فقط 
ـ يف املؤنثات الحقيقية، وتأنيث الجموع املكرسة كاألنعام مجازي يسوغ يف ضــ�ئرها ثــم 

هضــم، املســمى روثــاً ؟ والفرث ما يتبقى يف الكرش بعــد ال»من ب� فرث ودم«ماذا يعني 
ورسجيناً بعد خروجه، والدم هو حصالة الغذاء املصفاة يف املعدة، وعصارتها املتحولــة إىل 
الرشاي� واألوردة وسائر العروق شعرية وما فوقها، املرتزقــة منــه الخليــات كلهــا، فكيــف 

  يكون الل� من ب� فرث ودم؟
الثة كلها لِصُق بعــض يف بطــن واحــد، إنه من ب� فرث ودم مكاناً ومكانة، مكاناً حيث الث

دون أن تتأثر واحدة من األخرى عىل آية حال، فالل� يف األنعام ب� الفخذين، والدم جــار 
يف سائر الرشاي� واألوردة والفرث يف األمعاء، قد دفعته املعدة إليها بعد جــذب العــروق 

فال الفرث �خلط بالل� مع  لخالصة الطعام فكانت دماً، فالبينية هي باعتبار املكان بينة،
                                                        

ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� �� ��� ا����� �� أ�� ���� �� أ��� �ـ� �ـ�ه أن  ١٢٢: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

�ـ�ل �ـ�ل   ��ل:.... ورواه �� ا����� �� ا���� �� ا������ �� ا������ �� أ�� ��� ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 �� و�� ���ل:....  ��� أ�� ��� ���ب ا���� ��ن ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

��   �� وا��ّ� ا����م ����  ��ل ��ل �� ر�� أ�� أ��� ����ً ����� ��ل ���ل أ�� ��� ا��ّ� ا����م ����و��� ���� ��� ذ��ه ���  

�ي ��ك، و��� ��ة �� أ������ �� أ��� ��� ��� �� و���� أ���� �� ���ه ���ك ا��ي أ���� ����� أن ا���� ا�

ذر��ً  ������ا����م�� ���� �� ���� �� ���� �� إ��ا��� �� أ�� ا����د �� أ��� �� ��ه ��ل: ���ت إ�� ا�� ���� 

(���ّد ا����ة) و���� ��ل �� �� ����� �� ��ب ا���ن ا����؟ و��ل ��: أ������� ��؟ ���� �� ��� ��اراً ���ل �� 

��؟ ���� و����� ���� ا����ة و����ا ا������� ا���� و���� ا����م ���ل ��: �� ���� أ���� ����� ��� و���

��ل: ��� ا���� ���ء �� �� داء إ�� ا���ت)  ا����م ����أ�� وأ�� ا�� ���� ��� �����، و�� ا����ل �� أ��� ا������� 

 ).٦٣ـ  ٦٢: ٣(��ر ا������ 

 
ا����� �� ����� إ�� �� ذ��، و�� ��� إ�� إذا ��ن ����اً، وأ�� ا�����ر ا��ا�� ��� ���� ���� ). ���ٔو��      ٢

 ا������ أن ��ل إ�� �� ذ��، و��� ��� �� ا���آن ����اً ���� و����ه د����ً أ����ً ���از ����� ا���������ت.
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  قرب املكان، وال الدم بداخل بنفسه يف الرضع، فإن ب� ذلك كله حجراً محجوراً.
ثم ومكانة فإن أصل الكل واحد هو الغذاء، وهنا تحــوٌل أول اىل فــرث ســافل ثافــل، وإىل 
 عصارة تتحول إىل دم وسواه من غذاء الجسم والدم هو األهم فإنه به حيوية الجسم، ثم

الدم الذاهب إىل كــل خليــة يف الجســم يتحــول يف عــروق الرضــع إىل لــ� خــالص ســائغ 
للشارب�، إذاً فالل� وهو عش� الفرث والدم وسواه� من ثقاالت وعصارات غذائية، هــو 

  من ب� فرث ودم مكانة ومكاناً.» م� يف بطونه«
وهو بــ� فــرث ودم، تبعيض له أن الل� هو بعضه، » من«هي الغذاء، و» ما يف بطونه«و

  فال هو متأثر من فرث وال دم، رغم أن الفرث عش�ه يف الغذاء، والدم أُمه األخ�ة.
وعملية تحول الخالصات الغذائية يف الجسم إىل دم ومنه إىل ل�، تتم يف بطون صــاحبات 
الل� يف كل ثانية ثانية، يف عمليات هدم وبناٍء مستمرة حتى تفارق الروح الجسد، سبحان 

  الخالق العظيم.
ولقد بقي الل� يف ذلك الب� العجيب رساً غريباً إىل عهد قريب، إال أن كشف العلم نقابــاً 
عن وجهه وإىل كشوف أخرى يبقى القرآن يف كلها إماًم لكافة العقالء والعل�ء عىل مــدار 

  الزمن.
دة أفعالــه أفليس هذا الــذى يُســقينا مــن بــ� فــرث ودم لبنــاً خالصــاً، إلهــاً واحــداً لوحــ

  وتناسقها؟
أو ليس بقادر عىل أن يخلص أجزاءنا ـ البالية املتغ�ة الخليطــة بســواها ـ عــن خالئطهــا، 

  فيخلق منها أمثالها االوىل متناسبة مع اآلخرة ك� خلقها يف األوىل؟
ســبحان «العزيــز الوهــاب   أوليس هذا القرآن ـ الحاوي ملالحم غيبية كهذه ـ من عنــد ّهللا 

  !.»عظيمالخالق ال
اللهم بىل وك� ترى هذه اآلية �فردها برهان ساطع عىل االصول الثالثــة: مبــدًء ومصــ�اً، 

  وما ب� املبدء واملص� وهو وحي القرآن.
ومن �رات النخيل واالعنــاب تتخــذون منــه ســكراً ورزقــاً حســناً إن يف ذلــك آليــة لقــوٍم «

»يعقلون
١.  

أسم ملا يكون منه السكر وهو حالة تعرض ب� املرء وعقله، وأما أنه الخل فيشــٌء » سكراً «

                                                        
 .٦٧). ��رة ا����: آ��      ١
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مــ�  ١ال يعرفه أهل اللغة، وحتى إذا كان من معانيه فغ� فصيح وال صحيح أن يراد الخل
هو أعم دون قرينة، ومع قرينة ـ وهي هنا فاقدة ـ هو تطويل بال طائــل، إذاً فهــو ريــب 

كلُّ مسكر يتخذ من �رات النخيل سكٌر، وقد مادة السكر سواٌء سميت خمراً أم سواها، ف
فالسكر إذاً غ� حسن، أفهل يكون الخــل مــن غــ� الحســن » رزقاً حسناً «يؤكده تقابله ب

وهو من أحسن ما يتخذ من �رات النخيل، فهو إدام األولياء، وهو يزيل شطراً عظي�ً من 
  اض.البالء، إدام يف نفس الوقت من االدواء، مه� أرض ببعض األمر 

ال ينافيــه فــإن فيــه ســكون العقــل » سكرات أبصارنا«وتفس�ه بالسكون، وبالح�ة ك� يف 
  وح�ته.
تدل عىل حلِّة آنذاك ثم حرم بآيات التحريم كآية املائدة، الن » تتخذون منه سكراً «وترى 

آية السكر يف مقام املن عىل العباد حيث رزقهم من �رات النخيل ما يتخذون منه ســكراً 
  قاً حسناً؟.ورز 

والخمر قد حرمت يف بداية الدعوة ألنها من أصول املحرمات التي تتناىف حليتها مع أصول 
الرشعة، فلو حلت منذ البدء فقد أخلت باصل الدعوة التــي قضــيتها عقــول ضــافية غــ� 
مدخولة، حيث العقول هي مهابط الدعوات الرسالية ومجاالتها، فكيف باإلمكان الجميع 

لة العقل بالسكر، ـ وهي تزيل محكات الدعوة ـ وبــ� فــرض تقبــل الــدعوة، ب� حلية إزا
  دعوة تناحر نفسها يف حلِّ ما يعذر قبولها، ويعذر تقبلها.

أن تســمح لإلدخــال   ولو كان املن هنا يعــم الســكر إىل الــرزق الحســن، منــا يف رشعــة ّهللا 
دة أماهيه، فأصل املن بالسكر بالعقول التي بها تقعل فتقبل! إذاً الستحال نسخه بآية املائ

 »رجس من عمل الشيطان«ال أصل له، ولو كان ممنوناً عليه فكيف يقبل نسخاً معلالً بأنه 
  يحرمه؟! فهل إن الرحمن �ن عىل عباده يف برهة من الزمان بتحليله عمل الشيطان، ثم

ل الشيطان!. يف الحق إن فرية التحليل سناداً إىل آية السكر أم سواها، هي نفسها من عم
ال يخص خطاب املؤمن� حتى يتخذ أتخاذهم منه سكراً ذريعة » تتخذون«والحل أن هنا 

إىل حلِّه، بل هو خطاب للمرشك� أم كافة املكلفــ�، ثــم عــرٌض ملــا يتخــذون مــن �ــرات 
  ».رزقاً حسناً «النخيل من رزق يسٍء كالسكر، أم 

                                                        
). �� ا�� ���س أ�� �� ا������ ����� ا���، و���� ��� ���� أن ���ك ا��� ا����� �� �����م ا����      ١

�� �� ا������ �� ����، ������� �� و��د ا��ٔ���ظ ا��ٔ����� �� ا���آن �ٕ��� ����ص ��� ��� �� ����ه ا����� و

 ���� �����، �� ا������س �� ا��������.
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عىل حله حيث اإل�ان درجــات، وقــد  ثم وأتخاذ بعض املؤمن� يومذاك منه سكراً ال يدل
وما يؤمن أكــ�هم «  يقرتض املؤمنون معايص ومآيس صغ�ة وكب�ة وحتى ملحة االرشاك باّ� 

»إال وهم مرشكون  ّهللا 
وهناك عرشات مــن الخطابــات ملقــرتيف الــذنوب وقــد ســموا فيهــا  ١

  مؤمن�.
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا «كان ذلك الخطاب: ك� وال تدل آية النساء عىل حل السكر مل

»الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
وقــد منعــوا يف هــذه الحالــة الرديئــة عــن  ٢

  الصالة وهي عمود الدين، فليكن السكر ـ إذاً عموداً ضد الدين.
 كان ك� يف النساء طفيفاً ولقد حرمت الخمر منذ العهد امل� قبل النحل يف األعراف مه�

خفيفاً، فالحرمة هي األصل من بداية الدعوة، ثم يف بيانها تدرجات إىل أن تنتهــي إىل آيــة 
إذ كانوا ال ينتهون مع تواتر النهي لتعودهم من ناحيــة وخفــة  »فهل أنتم منتهون«املائدة 

قل «غة مطلقة: النهي من أخرى، فآية األعراف تلمح تلميحة لطيفة إىل حرمة طفيفة بصي
»أ�ا حرم ر� الفواحش وما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغ� الحق

واالثــم هــو مــا  ٣
يســألونك عــن «ء عنه وك� يف آيــة البقــرة:  ء عن الصواب، والسكر من أبطأ ما يبطى يبطى

وقد حرم االثــم  ٤»�الخمر وامليرس قل فيه� أثم كب� ومنافع للناس وأ�ه� أكرب من نفعه
صغ�ة وكب�ة يف مكة قبل النحل، فكيف �ن بالسكر يف النحل؟ أمناً بإثم حرمه، وهو كب� 

  ك� بينه، وهو رجس من عمل الشيطان ك� يف املائدة!.
تــربه رزقــاً فاملكية االوىل يف االعراف تحرِّم السكر ضمن تحريم االثم، والثانية يف النحــل تع

سيئاً، ثم املدنية األوىل يف البقرة تكرب أ�ه، ثم الثانية يف املائدة تجرفها جرفاً محيقاً سحيقاً 
وتراهــا  »أن يف ذلك آلية لقوم يعقلون«ـ  »سكراً ورزقاً حسناً «وهنا بعد  »فهل أنتم منتهون«

  آية ملن ال يعقل بسكره، بل هي آية ح� عقله، ول� ينتهي عنه.

                                                        
٤٣: ١٢).      ١. 

 
٤٣: ٤).      ٢. 

 
٣٣: ٧).      ٣. 

 
 .٢١٩). ��رة ا����ة:      ٤
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  مأولة أو ممسخوة. ١فالرواية القائلة أنها منسوخة بآية املائدةإذاً 
ورشعــة اإلســالم � تنســخ ـ فــي�  ٢وقد تنص عىل حرمة الخمر آيات من التوراة واالنجيــل

نسخت منه� ـ حكم الخمر، النها من املحرمــات األصــلية كالواجبــات االصــلية وال تقبــل 
  النسخ يف أية رشعة وعىل أية حال.

عطــف عــىل » واالعنــاب«عطف للجملــة عــىل الجملــة الســالفة  »ومن �رات النخيل«ثم 
راجــع إىل الــبعض  »تتخذون منه«فانها هي الثمرة دون النخيل، و» يلالنخ«دون » �رات«

  ».من �رات«املع� من 
والسكر ـ وهي مادة السكر ـ محرم عىل آية حال، سواء املتخذ من النخيل واالعناب وهو 

  الكث� املتعود منه، أم من غ�ه�، النه بنفسه رزق يسٌء أياً كان مصدره.
لحد تسكر عند اهتضام الطعام، أم يف حرارة الشمس وسواها، ومن السكر أن تأكل العنب 

فكل ما يسكر �ادته أو ك�ته سكر فمحرم، فمنعه ما يحرم قليله وكثــ�ه كســائر الســكر، 
ومنه ما يحرم كث�ه حيث الك�ة تسكر، كالعنب أو التمر الكث� حيث يكرسان يف ظــروف 

  خاصة، واملسكر أياً كان حرام خمراً وسواها.
ا هو آية لقوم يعقلون، حيث العقل هو العقال، ففي عقال هذه االرزاق املختلفة عن وإ�

أصل واحدة يعقل أن املؤصل واملفرع له واحد، خلقه هكذا باختيــار قاصــد دون صــدفة 
                                                        

أ�� ����ً   ��ل: أن ا��ّ� ا����م ����  �� ����� ا������ �� ���� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ٦٣: ٣). ��ر ا������      ١

أن  ���ـ�ً   أن ���� �� ا������ �� �� زو��� ا���� ���� ا���� وا����ة ����� زو��ً ���� ��ـ� ا��ـ�ء أ�ـ� ا��ّـ�

���س ا���� و�� ا���م ��ٔ��ه ا���� ����� �� ����� وأ�� ��ح إ�� أن ������ وأ�� إ���� أن ���� ������ و�ـ�ل 

��� �� و�� ������� ا��� �� �� و��ٔ����� ����ز�� �� �ـ�ٔ��� �ـ� ا���ـ� ا�ـ���� ��ـ� أن ��ـ� �ـ�ح �ـ����� 

و�� ���ات ا����� وا�����ب ����ون ��� ���اً ورز�ً� «أ���ه ����� �� ����� �� �� ��  ����ً و���ح ���� و�� أ��ل ا��ّ�

�ـ� �ـ���  »إ��� ا���� وا����� وا����ـ�ب ـ إ�ـ� ـ ����ـ�ن«آ�� ا������   ���ن ا������ن ���� �� ا��ل ا��ّ� »����ً 

 ���ه آ�� ا������ و��� ���� ا��ٓ�� ا��ٔ��ى.

، �� ������ ���ٓ��ت ا������ ����  � ��� ����� ���� ا��ّ�أ��ل: ا��وا�� ��� �� ���� �� ���� ا������ إ�� ��ح و�

 و�����، ا���ز�� ��� آ�� ا�����ة، إ�� أن ���� ��� ا��� ا����� �� ����� ا���� �� أ�� ا������.

 
) (���ب ���� إ�� ١٥: ١و�� ���� ��� آ��، ا����ن �� ا������ (����  ). ������� ���� �� ����� آ�� ا�����ة     ٢

: ١) (����م ٧و ٣و  ١ ٢٨و  ٢٢) و١٢ـ  ١١) (أ����ءه: ٩ـ  ٨: ١٠) وا������ �� ا���رات و�� (��و��� ١٨ا����� 

: ٣ق ) (����٥ـ  ٤: ٣٢و  ٣٥و  ٢٩و  ٢٠ـ  ١٩: ٢٣و ٢و ١: ٢٠) (أ���ل �����ن ١٨و ١١: ٤) (����١٢ـ  ١٠

٢٢: ٢١: ٢١) (����� ٥.( 
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  عمياء أو فوضاء.
فمختلف األنايس الصادرين من مصدر واحد هو اإلنســان األول دليــل القصــد واالرادة يف 

للمبدء، وعربة للمص�، نضداً لكل وليد عش� مع اآلخرين، ومتأصــالً يف أصــل الخلق، عربة 
واحد، فك� أن الل� الخالص مع الدم يخرجان من ب� الفرث، فالل� يخرج من ب� فــرث 
ودم، كذلك السكر ورزق حسن يخرجان من �ــرات النخيــل واالعنــاب، فهــ� عشــ�ان يف 

يخرج أجزاء اإلنسان الصــالحة   ن ب� سيئه، كذلك ّهللا يخرج حسنه م  �رات النخيل ثم ّهللا 
للحرش من ب� األجزاء الدخيلة الخليطة معها لتحقيق الثواب والعقاب بعد حق الحساب 

  عىل كل يشٍء قدير.  يف املص�، وّهللا 
  أحكام للسكارى واملجنب�

  أمام الصالة
الَ « َة َوأَنْتُْم ُسَكاَرى َحتَّــى تَْعلَُمــوا َمــا تَُقولـُـوَن َوالَ ُجنُبــا إِالَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْقَربُوا الصَّ

 َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا َوإِْن كُنتُْم َمرَْىض أَْو َعَىل َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنُْكْم ِمْن الَْغائِِط أَوْ 
   ُموا َصِعيدا طَيِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَيْــِديُكْم إِنَّ ّهللا الََمْستُْم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ 

»كَاَن َعُفّوا َغُفورا
١.  

  آية فريدة ال ثانية لها إال آية املائدة اال يف صدرها:
الَِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُ « ْم َوأَيِْديَُكْم إَِىل الَْمرَافِِق َواْمَسُحوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إَِىل الصَّ

ٍر أَْو بِرُُءوِسُكْم َوأَرُْجلَُكْم إَِىل الَْكْعبَْ�ِ َوإِْن كُنْتُْم ُجنُبا فَاطَّهَُّروا َوإِْن كُنْتُْم َمرَْىض أَْو َعــَىل َســفَ 
ُمــوا َصــِعيدا طَيِّبــا َجاَء أََحٌد ِمنُْكْم ِمــْن الَْغــائِِط أَْو الََمْســتُْم النَِّســاَء فَلَــْم تَ  ِجــُدوا َمــاًء فَتَيَمَّ

ــيُْكْم ِمــْن َحــَرجٍ َولَِكــْن يُِريــُد    فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم ِمنْــُه َمــا يُِريــُد ّهللا  لِيَْجَعــَل َعلَ
ُكْم تَْشُكرُونَ  ُه َعلَيْكُْم لََعلَّ   .»لِيُطَهِّرَكُْم َولِيُتِمَّ نِْعَمتَ

فاصيل الطهارات الثالث موكول إىل آية املائدة، وتخص آية النســاء وتفصيل البحث حول ت
  املوفق لهداه.  هذه بصدرها ونزر من �امها وّهللا 

إ�ا حرم ر� «بعد  »ال تقربوا«الرتيب الطبيعي تصاعدياً يف بيان تحريم الخمر يقتيض نزول 
»الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغ� الحق

ء عــن  فإن اإلثم هو ما يبطــى ٢
ء عن أفضل صواب بثوابــه وهــي الصــالة، وأمــا آيــة  الصواب والثواب، وهنا الخمر مبطى

                                                        
٤٣: ٤).      ١. 

 
٣٣: ٧).      ٢. 
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»تتخذون منه سكراً ورزقــاً حســناً «النحل: 
فكــ� تناســب تقــدمها عليهــا كــذلك وتأخرهــا  ١

بق أقرب، ومــن ثــم آيــة والتقدم أنسب حيث التعب� عن الحرمة فيها أخف فهي إىل الس
»قل فيه� إثم كب�...«البقرة 

»رجس من عمل الشيطان«وبعد الكل آية املائدة أنها  ٢
٣.  

وبذلك النمط الرتبوي األليــف التصــاعدي الطفيــف اللطيــف يحــرم القــرآن الخمــر عــىل 
نجاح، فقد التقط القرآن تعود املتعودين عليها يف األوساط الجاهلية، وينجح يف ذلك خ� 

ــدى تقاليــدهم األصــيلة  ــاهيل الســحيق وكانــت الخمــر إح ــفح الج ــكر عــن الس الس
  الشاملة،العش�ة معهم ليل نهار.

فلقد كانت الخمر ظاهرة متميزة لجاهلية الرومانية والفارسية والعربية كــ� هــي اليــوم 
بذلك الرتتيب التصــاعدي يف كــل للجاهلية املتحرضة األوروبية واألمريكية فعالجها القرآن 

الجاهليات، و� تستطع السلطات الحديثة بكل قواتها وإمكانياتها أن تعالجها إال معاكسة 
  .٤يف املشكلة مزيداً عليها وتفلتاً عن سياجها

                                                        
٦٧).      ١. 

 
٢١٩).      ٢. 

 
٩٠).      ٣. 

 
��ذا ��� ا����� ������ط ا���ـ���� ���ـ�� «). �� ������ت ����� أ�� ا��ٔ��� ا���دودي ����ً �� ���ب      ٤

�� ا����� ـ و�� أر�� أو �� أر�� أ�� ا������� ا������ ـ ���� �� ����� �� ا���� ا�ـ�ٔول �ـ� ا��ـ�ن » ويا���

ا����� ��� ا���� ا����� ��� و��ن ����� �� ������� ا���د ��ا�� ����� ���اً وا��� ا������ ���رة ��ا 

ا�������ك ا���دي و��� ��ب ا����ر ��  ا���ل و�� ���ه �� إد��ن ������ إ�� ����� ا����ر ا����ر و�����

ا����ل ا�����.. و����� ��دت ����� ��ه ا����د ��� ا��ام �����! ����� ��ب ا���� �� ا������ ���ط ���ول 

ا����م، �� أ���� ا���� �� ��د ���ود �� ا����ل ا����� ��ـ� ����ـ� ا���ـ� ��ـ�! و��ـ� ذ�ـ� ��ـ�ح �ـ�ب 

 �ن ا���� ��� ا���ا���� ������...!.����! وإد�» ا����� وا����ة«

م ��� ����ن ١٩١٩أ�� �� أ����� ��� ��و�� ا������ ا��ٔ������ ��ة ا����ء ��� ��ه ا�����ة ���� ������ً �� ��� 

������! و�� �� ��ا ا�����ن �����ً ��ة أر��� ��� ����ً ��� » ا��ي«�� ��ب ا����� ���� ���� ���� » ا����ف«

م و���� �� ا������ ���� و���� ا���� وا�ٕ�ذا�� وا������ ١٩٣٣إ�� إ����� �� ���  ا���ت ا������

وا������ات ������� �� ا����، و���رون �� ا����� ا��و�� �� ا������ �� ا���� ��� ���� ��� ���� ������ً �� 

���� �� ���� ����� ����ن ا��و��رات، وإن �� ����� �� ا���� وا����ات ����� ��� ���ة ������ ����، و�� ��

 ����٣٥٢٣٣٥ً و��� ����  ����٣٠٠ن ����، و�� أ��م ����  ٢٥٠ا������ �� ��ة أر��� ��� ����ً �� ��� �� 
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ذلك، واما القرآن فقد قىض عىل هذه الظاهرة املعمقة يف املجتمع الجاهيل ببضع ؟آيــات 
  منه، مه� صمد صامدون عىل رشب الخمر حتى نزلت آية املائدة.

فاملنهج الربا� عالج املشكلة املتغلغلة يف الخمر ببضع آيــات يف مرحليــة تصــاعدية بكــل 
الشعواء دون حروب أو تضــحيات وإراقــة دمــاء، والــذي رفق وتؤده وكسب تلك املعركة 

أريق يف هذه املعركة كان فقط دنان الخمر وزقاقها وجرعاتها يف أفواه الشارب� ح� كانوا 
  يسمعون آيات التحريم ترتى هنا وهناك.

هذه اآليات كانت طرقات تسد عن املجتمع اإلســالمي كــل الطرقــات إىل الخمــر، طرقــات 
موعة يف الضم� اإل�ا� مه� صمد صامدون عــىل رشبهــا حتــى نزلــت ذات األصوات املس

  .»فهل أنتم منتهون«
كنت صاحب خمر يف الجاهلية فقلت لــو أذهــب اىل فــالن «يقول  عمر يف قصة إسالمية 

  .١»الخ�ر فأرشب
يات األربع النازلة بحرمتها فعنه أنه ال فحسب يف جاهليته قبل إسالمه بل وبعده أيضاً اآل 

قال ـ ملا نزل تحريم الخمر ـ اللهم ب� لنا يف الخمر بياناً شافياً فانها تذهب املال والعقــل 
فنزلت: يسألونك عن الخمر وامليرس... يف البقرة فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بــ� 

فكان منادي » قربوا الصالة وأنتم سكارى...ال ت«يف الخمر بياناً شافياً فنزلت التي يف النساء 
ه و عليه هللا صىل  رسول ّهللا  إذا أقام الصالة نادى أن ال يقربن الصالة سكران فــدعي عمــر فقــرأت  آـل

عليه فقال: اللهم ب� لنا يف الخمر بياناً شافياً فنزلــت اآليــة التــي يف املائــدة فــدعي عمــر 
  فانتهى عىل حد قوله. ٢قال عمر: انتهينا انتهينا.» فهل أنتم منتهون«فقرأت عليه فل� بلغ 

                                                                                                                                                         

����ن وأر��� ������ �����ً و��� ذ�� ���  ����٤٠٠ن �����ً و��درت �� ا��ٔ���ك �� ����  ����١٦ً و���� ا���ا��ت 

 »!.�����نا���ت إ�� ا���ا�� وإ���ء ا

 
 ����� ���. ٣٧٦: ٣). �� ���ل ا���آن     ١

 
وا����ي ��  ٢٧٨: ٨وا������ �� ا����  ٥٣: ١وا��� �� ا�����  ١٢٨: ٢). ا���� أ�� داود �� ����      ٢

 ٢٧٨: ٢وا����� �� ا�����رك  ٢٤٥: ٢وا����ص �� أ���م ا���آن  ٢٨٥: ٨وا������ �� ����  ٢٢: �����٧ 

 ٥٠٠ـ  ٢٥٥: ١وا�� ���� �� �����ه  ٢٠٠: ������٥ �� �����ه و���� وأ��ه ا����� �� ������ وا ١٤٣: ٤و

����ً �� أ��� وأ�� داود وا�����ي وا������ وا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� و��� �� ا������ �� أ���د ����  ٩٢: ٢و

ر وا�� ٢٢٥: ٨و��� ا���ري  ٤٥٨: ٣و����� ا��ازي  ٥١٣: ١و����� ا���زن  ١٢٤: ����١ و�� ����� ا����ل 

 �� ���� ���و �� ������ وا������ �� روح ا������. ٢٥٢: ١ا�����ر 
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رشبها عمر قبل آية املائدة فأخذ بلحى بع� وشجَّ به رأس عبد الرحمن بن «ويف لفظ آخر 
ه و عليه هللا صىل  عوف ثم قعد ينوح عىل قتىل بدر فبلغ ذلك رسول ّهللا  ءه فخرج مغضباً يجــر رداآـل
  من غضبه وغضب رسوله فأنزل ّهللا   فرفع شيئاً كان يف يده فرضبه به فقال عمر: أعوذ باّ� 

ه و عليـه هللا صـىل. ذلك رغــم أن الرســول ١فقال عمر: أنتهينا انتهينا »إ�ا يريد الشيطان« نهــى عــن آـل
  .٢رشبها ملا نزلت آية البقرة

إال تغطئة جاهلة عــىل فعلــة عمــر، ونقمــة  السـالم عليهوما فرية رشبها عىل عيل أم� املؤمن� 
  .آله و عليه هللا صىلعد الرسول األم� معادية عىل إمام املتق� ويعسوب الدين وأعبد العابدين ب

إياه يف آله و عليه هللا صىلإىل افتعالة عمر يف رشب الخمر وحد الرسول  السالم عليهولقد أشار أم� املؤمن� 
  ».فإن منهم الذي قد رشب فيكم الحرام وجلد حداً يف اإلسالم«الشقشقية 

 »ال تقربوا الصالة وأنتم ســكارى«ء ومثل هذه الرشبة اللعينة هي التي استنزلت آية النسا
ال «فخلط فيهــا فنزلــت:  »قل يا أيها الكافرون«حيث صىل رجل بآخرين وهو سكران فقرء 

»أعبد ما تعبدون«ويف لفظ قرء  ٣»تقربوا...
٤.  

                                                        
 .٢٩١: ٢). �� ��� ا������ي �� ��� ا��ٔ��ار و���ب ا���� ا��ٔ����� �� ا������ف      ١

 
 .٢٥٢: ١و���ه ��� �� ا��ر ا�����ر  ٣٥٨: ٨). أ���� ا����� ا����ادي �� ��ر���      ٢

 
و�ـ�ذاً ا��ـ��م ���ـ�أ��ج �� �� ��ا ����� أ����� أ�� ��� ا����� و������� أ�� ��ـ�  ١٦٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ٣

�� ����� �� ا��ٓ�� ��ل ���� �� أ�� ��� و��� و��� و��� ا����� �� ��ف و���  ��� أ���� ا�� ا����ر  ����ّ�

��� ��� �����ً و��ا��ً ��ٔ���ا و����اً �� ��� ��� ��� ا����ب ���أ ��رة ا�����ون و��ل ���� ��� �� د�� و��� 

 ��ل ��� ��� ��� ا����� �� ��ف �����ً ����� ا����م ������� د�� ����� و��� ��� 

 
و��ـ� رداً ��ـ� ا����ـ� ا������ـ� ��ـ� أ��ـ� ا��ـ����� روى  ٢٣٨: ٥). ����� ا���ٔو�� ���ـ�� ا��ـ��� ا���ـ�      ٤

ا����ن �� �����ه ��� �� ���� ��� ا�� ��� آ��ب �� ���ب ا������ �� ���و �� ���ان �� ���� �ـ� ��ـ�دة 

���ن �� ����ن وأ�� ���� وأ�� ���� و��ـ�ذ �ـ� ��ـ� و�ـ��� �ـ� ���ـ�ء وأ�ـ� �� ا���� ا����ي ��ل: ا���� �

د���� �� ���ل ��� �� أ�� و��ص ��ٔ���ا ����ً �� ��م إ���� ����ً �� ا����� و�� ���� ا���� و��اب ا��� �� 

  ا���� وا��ّ�  ل: ��� ا��ّ�����ج �� ����� �����ا �� �� ذ�� ��� ا����م ����ا���� و��ه �� ��� أن ���� ا���ر ���م ��� 

�� أ��ب ����ً ���� ����� و���� �� �� رآ�� وازوج ������ ��� �� أر�ـ� و�ـ�ج �ـ� ��ـ��� �ـ�ٔ�� ا���ـ�� 

  �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�  ��ـ�ً ��ـ� ـ ���ـ� ا���ـ�ة ـ وا��ّـ� ا��ـ��م ���ـ���ـ�ل ��ـ�  »إ��� ا���ـ� وا����ـ�«و��� ���ا��� ���ه ا��ٓ�� 

 ».�� ��ن ���ي ���� ����اً ��� ��� ����اً � آ�� و ���� ا��� ���
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نجد عالجاً أديباً يف ترك السكر بخمر وسواها، وهو سلبية الصالة  »ال تقربوا الصالة«هنا يف 
ـ وهي عمود الدين ـ عن وجوبها إىل حرمتها حالة السكر، وهي تعــم األوقــات الرئيســية 

بينها للسكر وال سي� الغيظ منه، الخمس املقررة للصوات الخمس، ثم وال تكفي الفرتات 
عىل أن له مواعيــد خاصــة وهــي محــاور األوقــات وهوامشــها ثانيــاً، واملحــاور للصــلوات 
والهوامش لسائر األشغال، ثم وال تكفي هذه الهوامش املتقطعة للرشب الشــهي والســكر 

  البهي.
يف أوقاتــه وهنا يقف ضم� املؤمن� ب� لذة الرشــب املتخيلــة وبــ� تبنــي عمــود الــدين 

املقررة، وقليل هؤالء الذين يفضلون تلك اللذة عىل تلك العزة الروحية الفذة، وكث� هؤالء 
الذين ال يرضون برتك عمود الدين املع� رغبة إىل العمود الالدين اللع�، وال يفضلون ترك 

  ع�د الحياة عىل فعل ع�د امل�ت.
الــرتك بحــال الســكر، فقــد يحمــل ذلــك أجل وهذه الصالة التي ال ترتك بحال هي واجبة 

السكر اللع� ترك عمــود الــدين وفعــل عمــود الرشــ اللعــ�، فالســكر ـ إذاً ـ ذو بعــدين 
  بعيدين عن الدين، أنه مفتاح كل رش، وسبب لرتك عمود الدين.

فالسكران عليه عذابان اثنان، ملاذا سكر وملاذا ترك الصالة حيث االمتناع باالختيار ال ينايف 
  يار، فإنه بسكره سبب ترك الصالة بتحر�ها وذلك هو اإلثم الكب�.االخت

فقيلة القائل إن هذه اآلية ال تدل عىل حرمــة الســكر قضــية خطــاب اإل�ــان، غيلــٌة عــىل 
القرآن،  حيث الحالل وال أي حرام ال يحرم الصــالة اللهــم إال حــاالت نســائية خاصــة ومــا 

ث يسد الســبيل عــن أول الفــرائض التــي هــي أشبه، إذاً فالسكر هو من أغلظ الحرام حي
معراج املؤمن، فكل مؤمن يسمح له او يفرض عليه ان يعــرج ذلــك املعــراج اال الســكران 

حتى تعلمــوا مــا «املمنوع باتاً أن يعرج معراج الصالة، فهو رشيد طريد عن ساحة القرب 
  .»تقولون

ل �ط الخطاب القرآ� هنا �ا دون سكر الخمر إال ممن يجه» سكارى«ذلك وما اختصاص 
الســكر «و ١ناسباً ذلك االختصاص اىل أهل بيت القرآن وهم براء عن هذه النسبة الجاهلة

                                                        
�� أ��� ا���� آ���ا �� �����ا «  �� ����� ا������ �� ا����� ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ٤٨٣: ١). ��ر ا������      ١

ا���م، ���ل: و��� ���س ������ أن �����ا �� �����ن ��ل: �� �����ا ا����ة وأ��� ���رى ���� ���  »ا����ة...

�� ر����� و���د�� و������� و��� ��� ��� ���� �� ا���س �����ن أن ا������� ����ون �� ا���اب 

 وا����� �� ���ب ����اً و�� ����.

��ل: �� ��� إ�� ا����ة وذ�� �����ً �����ً و��� � ������ا����مو��� �� ا���� ���� ���� �� زرارة �� أ�� ���� 

�� و�� ا������� أن �����ا إ�� ا����ة و��   �������ً و�� �������ً و�� �������ً �ٕ���� �� ���ل ا����ق و�� ��� ا��ّ�
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فأي سكر مــن هــذه األربــع  ١»أربع سكرات الرشاب وشكر املال وسكر النوم وسكر امللك
. يعــم كــل »حتى تعلموا مــا تقولــون«قول هي مانعة عن الصالةوسواها، ال تعلم فيها ما ت

  سكر ال يعلم صاحبه ما يقول.
إذا : «آلـه و عليـه هللا صـىلف� عىل النعسان وال له أن يصيل حتى يعلم ما يقــول وكــ� عــن الرســول 

  .٢»نعس أحدكم وهو يصيل فلينرصف فلينم حتى يعلم ما يقول
قول أن ذلك الخطاب يف سلبية الصالة حالة السكر يقتيض تأخ� الصالة مع السكر وأن وال

انقىض وقتها الحارض عن بكرت، ويف ذلك إقرار عىل بلوغ السكر وهو دليل الرضــا فلــو � 
  تكن الحال هكذا لعقب سبحانه بالتعب� وأفصح بشديد النك�.

هو من شديد النك� عىل السك� فإن  إنه مردود حيث املنع عن عمود الدين حالة السكر
  الصالة التي ال ترتك بحال ليست لترتك إال يف أسوء الحال وهو السكر.

وليس ترك الصالة للسكران لفقدان التكليف حالة السكر إذ قد تبقى حالة التكليف حيث 
 تبقى معه مسكة العقل وصحته و�يلة الرأى وبقيته، فهو يدرك األمر والنهي مه� يتفلت

  عنه كالم وال يصح يف الصالة.
ثم ه� يجتمعان يف ذلك النهي، موجهاً إليه� قبل السكر، نهياً عن السكر الذي تحرم فيه 
الصالة، وقد تستفاد منها ضابطة التحريم لكل مقدمة تقدم املكلف إىل تــرك الواجــب أو 

قبــل الوقــت إذا  فعل الحرام أياً كان، وتلحقها املقدمات التي تنقص الواجب كواجد املــاء
  اتلفه دون رضورة فاضطر إىل التيمم يف الوقت.

أيضاً دركات، وأد� » ال تعلموان ما تقولون«درجات، إذاً ف »حتى تعلموا ما تقولون«وألن 
العلم �ا تقول يف الصالة هو علم ألفاظ الصالة مفروضة ومندوبــة عــ� ســواها، وأنحــس 

                                                                                                                                                         

 .ا����م ����  و�� ا����� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�» ���رى ���� �� ا���م

����وا�� ا�����ة ����� ���� ا���� أم ���� ا���م،  ا����م ������� ��� �� ا����� » ��� ��� ا���م«وأ��ل: ا����� 

 وروا�� ����ة ����ة ���رض ���� ا��ٓ��، وا�����ة �� ���� ا���م �����ه ������اق ا����.

 
 :....آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا����ري �� أ�� ��ل  ١٦٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

أ��ل: » ��� ��� ا���م«�� ا��ٓ�� ��ل:  ������ا����م�� ا����� روى ز���� ا����ص �� أ�� ����  ٤٨٣: ١و�� ��ر ا������ 

 إذا �� ���� �� ���ل ������ ������ وإذا ���� و�� ����ن.

 
 .١٦٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ٢
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بديًل » ليس يل دين وليس لكم دين«ىل ضدها، كدركات الال علم أن يقلب يف الصالة آية إ
  »..لكم دينكم ويل دين«عن 

وإذا قاموا إىل «ذلك وإتيان الصالة كساىل هو من شيمة املنافق� املرتذل� معراج املؤمن�: 
»إال قليالً  الصالة قاموا كساىل يراءون الناس وال يذكرون ّهللا 

ة إال وهم ... وال يأتون الصال «ـ  ١
»كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون

٢.  
فحالة الكسل يف الصالة حالة رديئة منافقة قد تبطلهــا كــ� يف املنــافق�، وقــد تقلــل مــن 
ثوابها ك� للمؤمن� املتساهل� بأمر الصالة ح� يعلمون ما يقولون، وأما الكســل لحــد ال 

حتى تعلموا مــا «ة فهو يف حد السكر املمنوع فيه الصالة يعلم الكسالن ما يقوله يف الصال 
  .»تقولون

وترى هذه الغاية لحظر صالة السكارى تعني علم املعا� يف الفاظ الصالة إضافة اىل علــم 
االلفاظ؟ قد تعنيه لك�ل الصالة وليست لتعنيه يف حصتها، حيث الجاهلون لغــة الصــالة 

هؤالء هم األك�ية الساحقة من املصل� املسلم�،  وهم غ� العرب غ� املتعلم� العربية،
وعلم القول يف الصالة يكفيه العلم بأقوال الصالة واجبــة وراجحــة، وال يصــدق عــىل مــن 
يعلم قوله يف الصالة يكفيه العلم بأقوال الصالة واجبة وراجحة، وال يصدق عىل من يعلم 

حتــى تعلمــوا «الح عــن علــم املعــا� قوله يف الصالة أنه ال يعلم ما يقول، ثم التعب� الصــ
  وعلم القول غ� العلم بالقول.» معا� ما تقولون

ثم وكث� هؤالء الذين يعلمون اللغة العربية وهم متغافلون ع� يقولــون يف الصــالة مــن 
معانيها فإن أبدانهم والفاظهم يف الصالة وأفكارهم وقلوبهم خارجــة عــن الصــالة، خاويــة 

  عن معا� الصالة.
  إن هات� الك�ت� من املصل� صلواتهم باطلة فضالً عن أن تكون محرمة؟!.فهل 

لها درجات يكتفى باقلها لصحة صورة الصالة وهي علــم أقــوال  »حتى تعلموا ما تقولون«
الصالة ع� سواها، فقد تصح الصالة يف سكر يعلم صاحبه ماذا يقول فيهــا، حيــث الســكر 

  فيه ما تقول ىف الصالة.املمنوع فيه الصالة هو ما ال تعلم 
  وهل إن السكر املمنوع فيه الصالة حدث يبطل الطهارة املرشوطة فيها؟

تجعل السكر الخاص مانعاً مؤقتاً عن الصالة، فال يبطل الطهــارة  »حتى تعلموا ما تقولون«

                                                        
١٤٢: ٤).      ١. 

 
٥٤: ٩).      ٢. 
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حتى تعلمــوا «كسائر األحداث، فالطهارة ـ إذاً ـ باقية وحدث السكر مانع مؤقت مغيّى ب
فإذا علمتم ما تقولون زال املانع فإن بقيت الطهارة ـ إن كانــت ـ فهــي باقيــة  »نما تقولو 

  للس�ح يف الصالة.
 »حتــى تعلمــوا مــا تقولــون«وترى كيف جعلت الغاية لســ�ح الصــالة للســكارى ـ فقــط ـ

  وللصالة نيات وفعالت وال تختص واجباتها بالقوالت؟
عل، فإذا ال يعلم ما يقول فقد يعلم النية ذلك ألن علم القول قضيته بأحرى علم النية والف

  او والفعلة، ولكنه إذا يعلم ما يقول فبأحرى يعمل النية والفعلة.
وترى أن دخول املسجد ك� الصالة محظور عىل السكران حتى يعلم ما يقول؟ لعله نعــم 

ولعله ، »وال جنباً إال عابري سبيل«يحث يراد من الصالة هنا هي املقامة يف املسجد بدليل 
ال حيث الحظر ال يخص الصالة يف املسجد، وال قول يف املسجد مفروضاً في� سوى الصــالة 

، واالشبه منع دخول الســكران يف املســجد للصــالة »حتى تعلموا ما تقولون«حتى يغيي ب
، وان املسجد هو ضمن املعني  وعباد ّهللا   وسواها إذا قد؟؟؟؟ فيها ما يهتك حرمة بيت ّهللا 

 »إال عــابري ســبيل«ة مالزمة رشعية وواقعية يف حقل املترشع�، ولــذلك اســتثني من الصال 
فالحظر يعم الصالة املقامة يف املسجد وسواها، وكذلك الدخول يف املسجد لصالة وسواها، 
فإنه� محظوران للسكران حتى يعلم ما يقول، وللجنــب حتــى يغتســل، وحــال الســكران 

  ه عبوره كمقامة.بالنسبة للمسجد أسوء إذ ال يجوز ل
  ثم وكيف يُنهى السكران عن الصالة حالة السكر وهو ال يعقل فال يكلف بيشء؟

ذلك النهي له موردان أهمه� أن ينتبه املؤمن مدى املحظور يف السكر فال يسكر كيال �نع 
ونهيه   عن الصالة فهو ـ إذاً ـ منع عن رشب الخمر فالسكر، ثم إذا سكر فقد يفهم أمر ّهللا 

ليست به جنة تُسقط التكليف، ومن ثم اذا وصل السكر لحد الجنون فــالنهي املوجــه  إذ
ليســتأذنكم «إليه يوجه إىل من يراه يصيل أو يدخل املسجد ك� يف الذين � يبلغوا الحلم: 

بفارق ان واقع الحرمة ثابت عــىل هكــذا  »الذين ملكت أ�انكم والذين � يبلغوا الحلم...
  ، حيث اإلمتناع باإلختيار ال ينايف االختيار.سكران مه� ال يعقل

  »وال جنباً إال عابري سبيل حتى تغتسلوا«
إذ ال سبيل للصــالة » الصالة«هنا ـ دون ريب ـ هي سبيل املسجد وقد ملحت له » سبيل«

» عــابري ســبيل«وال عبور، وال ترشط الطهارة يف عبور كل سبيل، وعنايــة املســافرين مــن 
املسافر واملريض دون فصل أنه التيمم، ثم املسافر قد يجد املاء  مرفوضة حيث يذكر حكم

فال يعم التيمم كل مسافر وك� ال يخص العذربه، وصــحيح العبــارة عــن املســافرين هــي 
  الشاملة لكل عبور.» عابري سبيل«نفسها دون » املسافرين«

  إذاً فهي سبيل أمكنة الصالة املخصصة لها وهي املساجد.
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سبيل سبيالً للتعرف إىل مدى مالزمة الصالة مع املسجد كــ� هــي لــزام وقد تكون هذه ال
الج�عة، فاآليات اآلمرة بالركوع مع الــراكع� تفــرض الفريضــة يف ج�عــة، وهــذه تلمــح 
بلزوم الج�عة يف املسجد، فقد يعفى عن عبوره للجنــب دون أي مكــوث وال تجــول بــال 

  ».حتى تغتسلوا«عبور 
عن االعتسال له املكوث يف املساجد ألن الرتاب أحد الطهــورين؟ وترى املتيمم حال عذره 

  ».تتطهروا«دون: » حتى تغتسلوا«كال حيث الغاية املسامحة له هي 
فقد انحرص بنص الغاية هذه أن الجنب قبل اغتساله ال يدخل املسجد إال عاباًر دون فرق 

يف املائــدة إال واجــب  »هرواوإن كنتم جنباً فــاط«ب� املتيمم عن الجنابة وسواه، وال تعني 
املصيل، فالرتاب أحد الطهورين هنا للصالة ألنها فريضة ال ترتك بحال، ال ودخول املساجد 
ألنه ليس فريضة إالَّ ضمن الصــالة، وواجــب الصــالة ج�عــة يف املســجد مــن بــاب تعــدد 

جد الئيــة املطلوب، والثابت من هذه املثلث هو الصالة آلية املائدة، دون املكوث يف املس
  .١النساء هذه وصحاح الروايات

ئية ـ إن كان ـ مخصص باآلية يف دخــول املســاجد يف وعموم املنزلة للتيمم عن الطهارة املا
التيمم بدالً عن الغسل، اللهم إالَّ املسجد الحرام ملن ضاق وقته لواجب الطواف وصــالته 
ملكان التعارض ب� الواجب�: واجب الطواف وواجب االغتسال عن الجنابة واملعذور عــن 

يق الوقت واالحوط مــع ذلــك اإلغتسال ال يعذر عن الطواف بتيمم ولكنه يؤخر حتى يض
  الجمع ب� طوافه نفسه واالستنابة فيه.

ولكــن يشــكل  الفتــوى  ٢وقد يستثنى عن عبور السبيل املسجدان األعظ�ن بدليل الســنة
                                                        

�ـ�ل ���ـ� �ـ�: ا��ـ��� وا���ـ� �ـ����ن  ������ا��ـ��م). ��� ����� زرارة و���� �� ���� �� أ�ـ� ���ـ�      ١

و�� ����ً إ�� «���رك و����� ���ل:   ا����� أم ��؟ ��ل: ا����� وا���� �� �����ن ا����� إ�� ����ز�� أن ا��ّ�

) وأ�� ��� ���� �ـ� ا����ـ� �ـ�ل �ـ�ٔ�� أ�ـ� ��١٠ أ��اب ا������ ح ١٥(ا������ ب» ����ا����ي ���� ��� ��

(ا����ر » �����ٔ و�� ��ٔس أن ���م �� ا����� و��� ��� ا����م ������ ا���� ���م �� ا����� ���ل  ا����م ����ا���� 

 ) ����ل ��� ���� ا���ورة.١٨ح

 
  روى ����ن �� ���ة �� ���� �� ز�� �� ا����� ان ر��ل ا��ّ� ٢٤٨: ١). آ��ت ا��ٔ���م �����ص      ٢

�ٕ��� ��ن  ا����م ����� ا����� و�� ���� ��� و�� ��� إ�� ��� �� أ�� ���� �� ��� ��ٔذن ��ٔ�� ان ��� � آ�� و ���� ا��� ���

 ����� ����ً و��� ��� ��ٔ�� ���� ��ن �� ا�����.

وو��ه ���ت أ����� ��ر�� �� ا����� ���ل:  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ���� ���� �� ����� ���ل: ��ء ر��ل ا��ّ�

و�� ���� ا���م ����ً ر��ء أن ���ل ��� ر��� ���ج إ���� ��� ���ل:  و���ا ��ه ا����ت �� ا����� �� د��

 أ��ل: �� أ�� ��� ا�ٕ�����ز �� ا����� إ�� ا����ل.» و���ا ��ه ا����ت �ٕ��� �� أ�� ا����� ����� و�� ���«



 57

ة مــن بحظر املرور فيه� بخرب واحد، وطليق اآلية تسمح بعبور السبيل، وقد كــان ج�عــ
ه و عليه هللا صىلاألصحاب تفتح أبواب بيوتهم يف مسجد الرسول  وكيف يستثنى مســجد الرســول  آـل

والحال هذه، وأنه أبرز املســاجد يف املدينــة املنــورة، واألمــر بــالتيمم للجنــب يف  آله و عليه هللا صىل
  .١»عابري سبيل«الحرم� للخروج ألنه خارج عن 

ذلك، واألحوط استثناء العبور فيه� لحرمته� الزائدة عىل ســائر املســاجد، لحــديث ســد 
  ألبواب الشارعة اىل املسجد.

الجنب من املسجد دون عبور ووضعه فيه، فال فرق بينه� يف محظور الــدخول، وأما أخذ 
الفارقــة بيــنه� ولكــن ال فــرق يف حالــة  ٢اللهم إال عند اإلضطرار وعليه تحمــل الصــحيحة

  اإلضطرار بينه�.
بحالة اإلضطرار حيث الوقوف فيه مسموح دون فــارق بيــنه� » عابري سبيل«وال تختص 

�ا إذا انحرص الطريــق يف عبــور ســبيل املســجد، فــ� صــدق  يف االضطرار، ك� وال تختص
فهو مسموح، فمن يدخل من بابه متجوالً حوله ثم يخرج من نفس الباب » عابري سبيل«

ومثله من يدخل من بــاب ويخــرج مــن البــاب التــي » عابري سبيل«هو متفرج ليس من 
  بجنبها اللهم إالَّ أن يصدق عليه عبور السبيل.

عبور السبيل وعدمه فاألصــل الحرمــة حيــث املســموح فقــط عبــور  وح� يشك يف صدق
  السبيُل � يحرز.

لوضوء أو غسل وقد عــددت مــوارده هنــا » فلم تجدوا ماءً «ثم أن مورد التيمم هو فقط 
الذي ال يوجد فيه ماء، ثم الحدث الــذي يتــيمم  »إن كنتم مرىض أو عىل سفر«ويف املائدة 

  .»اء أحد منكم من الغائط او المستم النساءأو ج«بدالً عن الطهارة املائية 

                                                        
��ل: إذا ��ن ا���ـ� ����ـ�ً �ـ� ا���ـ�� ا��ـ�ام أو  ������ا����م� �� أ�� ���� ). ������ أ�� ���ة ا�����     ١

������ ��ٔ����� ����� ������� و�� ��� �� ا����� إ�� ������ً و�� ��ٔس أن ��� �� ����  آ�ـ� و ���� ا��� ������� ا����ل 

 ).��٦ ا������ ح ١٥ا������ و�� ���� �� ��ء �� ا������، (ا������ ب

و���� ا����� إذا أ����� ا���� ���� ذ�� و�� «ا����� را���� �� أ�� ���ة ���� ��� ر�� و���� زاد ��� و�� 

 ).٣(ا����ر ح» ��ٔس أن ���ا �� ���� ا������

 
). و�� ����� زرارة و���� �� ���� ـ إ�� أن ��ل ـ و��ٔ��ان �� ا����� و�� ����ن ��� ����ً ��ل زرارة      ٢

ل: ������ �� ���ران ��� أ�� �� ��� إ�� ��� و��ران ��� و�� �� ���: ��� ������ ��ٔ��ان ��� و�� ����ن ���؟ ��

 ).٢ا������ ح ١٧(ا������ ب» ������ �� ���ه
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  هو املرتفع من األرض املستطاب، والقصد منه هو الطاهر الطيب.» صعيداً طبياً «و
وإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا «

  .»ماء فتيم� صعيداً طيباً 
األصغر وثانيته� األكرب، فــ� هــ� األوليــان؟ إنهــ� هنا األخريان من األربع حدثان أوله� 

أو «ثم  »فلم تجدوا ماءً «املحدثون فقط، حيث املتطهر ال يتحرى عن ماٍء لها حتى تشمله 
تعني من كان عىل طهارة ثم حدث له حدث، وإ�ا اختص املحدث السابق بالذكر » جاء..

  دم وجدان املاء صحياً أو واقعياً.ألنه� الحالتان الغالبيتان لع» مرىض أو عىل سفر«يف 
تعم كافة األعذار عن الطهارة املائية، صحياً أو واقعياً أن � يوجد عنــده » فلم تجدوا«إذاً 

ماء، أم رشعياً أنه عنده وهو عذور ملرض أو عدم إباحة املــاء وعــدم إماكنيــة اإلشــرتاء أو 
تســتطيبه » طيبــاً «طاهر، ثم  صاعداً عىل األرض ألنه »فتيمموا صعيداً «ضيق الوقت، وهنا 

الطباع، فالطيب يشمل الطاهر حيث ال يستطيب املسلم النجس او املتنجس، ثم صــعيداً 
  إشارة صارحة إىل رشيطة الطهارة.

تعني بعض الوجوه وبعض األيدي ـ ملكان الباء ـ املعروضة  »فامسحوا بوجوهكم وأيديكم«
  اه ومن األيدي ظهور األكف.يف الوضوء، املبينة يف السنة، فمن الوجوه الجب

يف املائدة تزيد املسح بياناً أنه من أثر الرضبة عىل الصعيد فال بد أن يكون تراباً » منه«ثم 
  أو فيه أثر تتأثر به تأمل.

ولــيس املــرض  »إن كنــتم مــرىض...«توطئــة وجــزاء ل »فلم تجدوا فتيمموا«فهنا ال ريب أن 
  داث.والسفر من األحداث فكيف ذكرا يف صف االح

خطاب ـ فقط ـ للمحدث� فإنهم هم الذين يســتوجدون مــاًء حتــى إذا � يجــدوه  »كنتم«
فالتيمم، وتخصيصها بالذكر ب� املعذورين ألن املرض هو أصل العذر عن الطهارة املائيــة 

تعني املحدث� املعذورين �رض  »إن كنتم..«ثم السفر زمن النزول لعدم توفر املاء فيه، ف
هم املتطهرون الذين يعرض لهــم  »و جاء منكم من الغائط أو المستم النساءأ «أو سفر ثم 

  الحدث.
إشارة إىل حد� البول والغائط ومن خالله� الريح، فقد يخيل  »جاء منكم من الغائط«ف 

إىل اإلنسان أنه بحاجة اىل تخلية ثم ال يجد إال ريحاً، ك� وأن حدثيــة الــريح ـ إضــافة إىل 
إذا يغشيكم «ة بالسنة، ومن ثم النوم مدلول عىل حدثيته بآية أخرى هي ملحة اآلية ـ ثابت

و� يــذكر مــا يحتــاج إىل  »النعاس أمنة منه وينزل عليكم من الســ�ء مــاًء ليطهــركم بــه...
  التطه� إالَّ تغشية النعاس.

فقد تدل ـ فقط ـ عىل الج�ع ملكــان املفاعلــة دون ملســتم، ثــم  »أو المستم النساء«وأما  
حيث ثبت بالسنة أن إخراج املني حدث كبــ� » وال جنباً «قي أسباب الجنابة مطوية يف با
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  يُجنب، سواء بالج�ع ام سواه.
  العبادات

  العبادة، العبودية هدف أصيل للخلقة
۱  

»َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواالِْءنَس إِالَّ لِيَْعبُُدوِ� «
١  

يفعل فعالً إال لحكمة وعائدة، راجعة إليه أن كان مستكمالً لنفســه كســائر  إن الحكيم ال
وهكــذا   الخلق، أم إىل غ�ه إن كان مكمالً له دون أن يعود إليــه، لك�لــه وغنــاه كــ� ّهللا 

  تعاىل فإنه الغني املفيض، والخلق فقراء يفاض عليهم.  تكون أفعال ّهللا 
، وأن كانــت غرضــاً لخلقهــم  دة عائــدة إلــيهم ال إىل ّهللا تعاىل، فائ  وعبادة الجن واإلنس ّ� 
أن لخلقهم غرضاً هو ان يعبدوا، فالخلق منه تعــاىل، »: ليعبدون«مقصوداً، وك� توحي به 

كيال يظن أنه هو املقصود من خلقهم، أن » ألعبد«والعبادة منهم، فعائدة إليهم، فلم يقل 
تعاىل نصيب من عبــادتهم، وال يريــده:   ّ�  يصبح معبوداً ك� كان معبوداً لسواهم، فليس

مــن رزق مــادي، ومــن املعنــوي  »وما أريد أن يطعمون«: معنوي »ما أريد منهم من رزق«
استك�له سبحانه بأن يُعبد، فهو ال يريد إال استك�ل الخلق بأن يعبدوه، ال استك�له بأن 

 كيان لهم إال عبادة رب العامل�، يعبد، فقد كان وال يزال معبود املالئكة املقرب�، الذين ال
ف� هي عبادة الجن واإلنس بجنبها إال هزيلــة قليلــة، اللهــم إال املعصــوم� مــنهم وهــم 

  األقلون.
لخلقه ال تعني إال اتقاءهم ـ عىل ضوئها ـ ع� يرضهم أو يصدهم عن الك�ل   وعبادة ّهللا 

الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكــم  يا أيها«واإلستك�ل، فهي ال تقي إال صاحبها دون سواه: 
»والذين من قبلكم لعلكم تتقون

٢.  
أعبدوه لعلكم تتقون ـ خلقكم والذين من قبلكم لعلكــم تتقــون، وال ذريعــة للتقــوى إال 

  العبادة، ترى أن تقوى العابدين ع� هم يحذرون، هي راجعة إىل رب العامل�؟!
ا، هي الهدف الرئييس من خلق الجن واإلنس، وهي الرحمة فالعبادة، والتقوى الناتجة عنه

»وال يزالــون مختلفــ� إال مــن رحــم ربــك ولــذلك خلقهــم«املقصودة من خلقهم: 
خلقــوا  ٣

                                                        
 .٥٦: ٥١). ��رة ا��ار��ت      ١

 
٢١: ٢).      ٢. 

 
١١٩: ١١).      ٣. 
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للرحمة، ال للعذاب منه االختالق، وأن كان الكث� منهم �يلون للعذاب �ا قدمت أيديهم، 
ال ذرء وخلقــاً هادفــاً  »أنا لجهــنم كثــ�اً مــن الجــن واإلنــسولقد ذر «وكأنهم ذُرئوا لجهنم: 

لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أع� ال يبرصون بها ولهم «للعذاب، وإ�ا للحرمة، ولكنهم ـ 
»آذان ال يسمعون بها أولئك كاالنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

١.  
قوا ف�ُحموا ويثابوا، وك� فطرهم عىل معرفته وعبادته إال أن يعبدوه ويت  أنه ليس من ّهللا 

ذلك الدين   التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق ّهللا   فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة ّهللا «
»القيم ولكن أك� الناس ال يعلمون

وك� زادهم هدى مجملة الرســاالت ومختلــف ألــوان  ٢
  عموا وصموا واستحبوا العمى عىل الهدى. الدالالت، ولكن أك�هم

فخلقهم للعبادة والتقوى، وداللتهم لها، عمل إلهي أصيل، ورحمة إلهية أصيلة، ثم ذرئهم 
لجهنم ليس أصالً يف خلقهم، وإ�ا كنتيجة لطغواهم، فلم يخلقهم إال لتقواهم، ال كاالنعام 

ثــم «كأصــل إلهــي »ن تقــويملقــد خلقنــا اإلنســان يف أحســ«أو أضل، وإ�ا يف أحسن تقويم 
ليس بظالم للعبيد. ترى لو أجمع   كجزاء ملا قدمت أيديهم، وأن ّهللا  »رددناه أسفل السافل�

هل يرضونه يف ذاته أو صفاته؟ أم لو أجمعــوا عــىل عبادتــه   الجن واإلنس عىل الكفر باّ� 
لغنــي   اً فإن ّهللا وقال موىس إن تكفروا أنتم ومن يف األرض جميع«هل ينفعونه شيئاً؟ كال! 

»حميد
»غني عنكم وال يرىض لعباده الكفر وإن تكرشوا يرضه لكم...  إن تكفروا فإن ّهللا « ٣

٤ 
  فكفركم عليكم ال عليه، وشكركم لكم وليس النفاعه.

مثل يف عقائد إذاً فالعبادة والتقوى هي الغاية الوحيدة املعنية من خلقة الجن واإلنس، تت
وأع�ل وأقوال وأحوال، من قام بها وأداها فقد حقق غاية خلقه، قدر القيام واألداء، ومن 

، خاويــة  قرص فيها أو نكل عنها فقد أبطل معنى خلقه وظلت حياته فارغة مــ� أراده ّهللا 
  . ع� هيأه ّهللا 

                                                                                                                                                         

 
١٧٩: ٧).      ١. 

 
٣٠: ٣٠).      ٢. 

 
٨: ١٤).      ٣. 

 
٧: ٣٩).      ٤. 
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املعبود، فإنها تشمل سائر وال تحرص العبادة بالعالقات الفردية: ذكراً وصالة ـ ب� العباد و 
ونهيــه يف كافــة شــؤنه، لحــد تصــبح أع�لــه   جوانب الحياة وزواياها، أن يخضع ألمــر ّهللا 

يف مختلف املحاريب، محراب املســجد ومحــراب   وأقواله وحركاته وسكناته كلها عبادة ّ� 
الفرديــة الحرب، ومحراب السياسة واالقتصاد، محراب الثقافة واالجتهاد، محراب األعــ�ل 

، ويحــارب فيهــا  والج�عية، املادية واملعنوية، لتصبح كلها محاريب يعبد ويطاع فيهــا ّهللا 
  الشيطان  ويعىص، مه� اختلفت أشكال هذه املحاريب وصور العبادة فيها.

إال ســبيل   وتقواه إال لصالح العابد املتقــي، كــ� ال تعنــي ســبيل ّهللا   إذاً فليست عبادة ّهللا 
  وعبادته.  سان، التي ال �كن سلوكهاً سلي�ً إال عىل ضوء هداية ّهللا صالح اإلن

تتوسط ب� معرفته وتقواه، فالعبادة دون أيــة معرفــة ـ لــو أمكنــت ـ فهــي   إن عبادة ّهللا 
غباوة، والعبادة املتخلفة عن نتــاج التقــوى ليســت إال طغــوى يف صــورة العبــادة، فكلــ� 

فتقــوى، وكلــ� ازدادت العبــادة فــالتقوى،   عــارف عبــادة ّ� ازداد ال  ازدادت املعرفة بــاّ� 
ازدادت املعرفة، لذلك فقد تفرس العبادة هنا باملعرفــة تفســ�اً باملقدمــة والنتيجــة، وقــد 

يــا أيهــا النــاس : «عليه�السالمتجعل الغاية من الخلقة املعرفة، وك� يروى عن الحس� بن عيل 
باد إال ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا عز وجل ذكره، ما خلق الع  ءن ّهللا 

  ».بعبادته عن عبادة من سواه...
ثم ترى  هل العبادة املقصودة من الخلق هي الــال إختياريــة التكوينيــة! وهــي ال تخــص 

»إن كل ما يف الس�وات واألرض إال آ� الرحمن عبداً «الجن واإلنس! ف
ارية أم هي االختي ١

وقليــل مــن عبــادي «الترشيعية؟ وهي قليلة قليلة، بجنب الكث� من العصيان والطغيان! 
»الشكور

  فكيف تعترب غاية وحيدة للخلقة؟. ٢
نقول: إن التكوينية منها كائنة ال محال فليست هي الغايــة، والترشــيعية هــي املقصــودة 

: آلـه و عليـه هللا صـىلملا له خلقنا، وك� يروى عن الرسول   نا ّهللا تخي�اً ال تسي�اً، فعلينا العمل إذ يرس 
وحصور هذه الغاية املجيدة يف األقل� كاملرســل� وســائر » أعملوا فكل ميرس ملا خلق له«

املعصوم�، وكالصالح�، يكفي حكمة لخلق الجنة والناس أجمع�، مه� انفلت الكث�ون 
  جحيم وكأ�ا ذرءوا لها!.من تحقيق هذه الغاية وتذرعوا لل

فالعبادة هي غرض اختياري للخلق، يحصل ممن يختارها، ثم الفالت عن هذا الغــرض ال 
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، وإ�ا عبثاً كفعله نفسه، ثم وهنــاك غايــات أخــرى مــن  يجعل خلق نفسه عبثاً كفعل ّهللا 
  خلقه.

كوين فهنا الغرض العبادي من خلق الجن واإلنس حاصل كترشيع واختيار، وغ� حاصل كت
وإجبار، فلم تكن العبادة املس�ة املجرب عليها غرضــاً لــ� يكــون الخلــق إذاً عبثــاً! حيــث 
املستثنى منــه يف اآليــة لــيس كــل يشء، وإ�ــا ليشــء مــن األفعــال املختــارة اســتيحاء مــن 

فالعبادة ـ  »إال ليعبدون«ليشء من األفعال األختيارية  »وما خلقت الجن واإلنس«املستثنى: 
ترشيعي اختياري ـ ال تستثنى إال عن أرضابهــا مــن األمــور االختياريــة: طاعــة وهي عمل 

ومعصية وسواه�، فقد استثنيت الطاعة عن ذهاب املثلث، ثم وال يعني هــذا االســتثناء 
حرص الغاية من الخلقة يف العبادة، حتى يخلو خلق غ� العابدين عن أية غاية، وإ�ا هي 

  زل بنفسه عن درجات معنية إىل دركات.أرشف الغايات، فالتخلق عنها ين
»ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون«

: فالرزق يعم رزق الروح والجسم، ف� أريد ١
  اإللتذاذ من عبادتهم فلست �ستكمل، وال أن يطعمون، فأنا مجرد عن الجسم وحاجياته.

»املت�هو الرزاق ذو القوة   إن ّهللا «
هو الرزاق ال سواه، وله القوة ال سواه، وهو املتــ� ال  ٢

  سواه، فإنهم مرزوقون ضعفاء هزالء.
اللهم إ� أخلصت بانقطاعي إليك، وأقبلت بكيل عليــك، ورأيــت أن طلبــت املحتــاج إىل «

هي من أناس طلبوا العز بغ�ك املحتاج سفه من رأيه، وضلة من عقله، فكم قد رأيُت يا إل
فذلوا، وراموا ال�وة من سواك فافتقروا، وحاولوا اإلرتفاع فاتضعوا... فأنت يا مــوالي دون 

  .٣»كل مسؤول موضع مسألتي، ودون كل مطلوب إليه ويل حاجتي
يا بن آدم؟ تفرغ لعبــاد� أمــال صــدرك غنــى : «آلـه و عليه هللا ىلصويف حديث قديس يرويه الرسول 

  .٤»وأسد فقرك، وإال تفعل مألت صدرك شغالً و� أسد فقرك
موقف العبادة ـ عىل اإلنس، واإلنس أحسن وترى ما هي الحكمة يف تقدم الجن هنا ـ ويف 
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 .٥٨). ��رة ا��ار��ت: آ��      ٢
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  منه تقو�اً وأفضل تقيي�ً، وقد اختصت الرساالت األصيلة بهم دونهم وهم فروع؟.
»والجان خلقناه من قبل من نــار الســموم«عّل من الحكم يف تقد�هم ذكراً تقدم خلقهم: 

١ 
»م مــن اإلنــسيا معرش الجن قد استك�ت«وأنهم أك� من اإلنس: 

وعصــيانهم كــذلك أكــ�  ٢
لك�ة التخلف والعدد، فليتقدموا يف موضع التأنيب، حيث اآلية هي آخر رمية عىل العات� 

انفالت عن الهدف األصيل من خلقهم، وك� نرى الجــن   هنا، أن يف انفالتهم عن عبادة ّهللا 
» يــأتكم رســل مــنكم...يا معرش الجن واإلنس أ�«تتقدم يف أمثالها: 

وســوف يتقــدمون يف  ٣
»قال أدخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس يف النار«النار: 

٤.  
  ومن ثم يتفرع عىل هذه الحجج الدامغة أن يتذكر الظاملون ولو شيئاً ما فال يستعجلون:

حابهم فال يســتعجلون، فويــل للــذين كفــروا مــن فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أص«
»يومهم الذي يوعدون

٥.  
لقد عرفوا ذنوب أصحابهم املسبق� بذنوبهم: ذنبهم الطويــل تبعــة لــذنوبهم، أن أتــاهم 
العذاب باستعجالهم قبل يومهم الذي يوعدون، وليعرفــوا مــن هــذه الحجــج البــاهرة أن 

أيان «ك� استعجل أصحابهم بقولهم  »فال يستعجلون«وعود يستقبلهم ألجله، إذاً العذاب امل
؟ و� يستعجلون؟ بعد الذي سموه من تبعة االستعجال للسابق�، وبعد الــذي »يوم الدين

  نهى ان يستعجلواّهللا  »ال يستعجلون«عليهم أن يتأكدوه من العذاب الحتم يوم الدين!! ف
  .٦يف العذاب

من يــومهم «من قبل ويف هذا ومن بعد:  »للذين كفروا«كل تأوه وتحرس م� عملوا  »فويل«
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  يوم الدين ـ يوم هم عىل النار يفتنون. »الذي يوعدون
  اليق�

  من أهداف العبادات
ــاِجِديَن  َواْعبُــْد َولََقْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق « َصْدرَُك ِ�َا يَُقولُوَن  فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك وَكُْن ِمْن السَّ

  .»َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ 
  ، وإ�ــا عــ� يــرى مــن الكفــر بــاّ�  ، ال عن ّهللا  ويف ّهللا   ضيق صدر ألرشح العامل� صدراً، ّ� 

نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم ال يكذبونك ولكــن  قد«:  والهزء والتكذيب بآيات ّهللا 
»يجحدون  الظامل� بآيات ّهللا 

١.  
ولينرشــح صــدرك عــن هــذا الضــيق بعــد » �ا يقولــون«و »ال تك يف ضيق م� �كرون«ف

  .»واعبد ربك...« »فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين«  انرشاحه بروح ّهللا 
، تشكل الحياة النفسية الرسالية ألول العابدين، وعــىل  االتجاه إىل ّهللا  هذه زوايا ثالث من

ما أوحي إيل أن أجمع املال واكون من التاجرين ولكن أوحــي إيل أن : «آلـه و عليه هللا صىلحد قوله 
صــرب «. فقــد ٢سبح بحمــد ربــك وكــن مــن الســاجدين. وأعبــد ربــك حتــى يأتيــك اليقــ�

»ولقد نعلم...« حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره فأنزل ّهللا آله و عليه هللا صىل
٣.  

والتسبيح بالحمد هو سلب ما ال يليق بســاحة قدســه تعــاىل مــن خــالل إيــاب مــا يليــق، 
فقولك إنه عا� ال يصح أن يُعنى منه إال أنه ليس بجاهل، وإما إيجاب علــم لــه تصــورناه 

  ننا ال نحيط عل�ً بذاته تعاىل وال صفاته، إذاً فكل صفاته ترجع إىل سلبيات.فال، فإ
ليس يعني أنه � يكن منهم ثم أمــر أن يكــون مــنهم، وإ�ــا هــو  »وكن من الساجدين«ثم 

وكان «، ك�  ، فارغاً ع� سوى ّهللا  استمرارية كينونة السجدة، أن يصبح كل كيانه سجدة ّ� 
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 ����. آ�� و ���� ا��� ���ا�� ����د وأ�� ا��رداء ��� 
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وهكــذا يســتعان بالصــرب والصــالة، وكــ� أمرنــا  ١»إذا حزنه أمر فــرغ إىل الصــالة آلـه و عليـه هللا صىل
»واستعينوا بالصرب والصالة وأنها لكب�ة إال عىل الخاشع�«

٢.  
عها، أم الخاضع� أخذاً بأهم مواضع الصالة ومواضي» هنا هم (املصل�» الساجدين«وعىل 

ه و عليـه هللا صـىللحد النهاية يف صالة وسواها، وكــان الرســول  كــل حاالتــه صــالًة، ولكــن الصــالة  آـل
  الرسمية أفضل من سواها.

إن دوامة التسبيح بالحمد يف كل قال وحال، وكل حلٍّ وترحال، يجعل العبــد منقطعــاً إىل 
لهؤالء الح�قى هي من فعلهم وليسوا ليرضوا  ، موقناً أنه ال يفعل جزافاً، فدوامة الكفر ّهللا 
  .»فسبح بحمد ربك«شيئاً فل�ذا ـ إذاً ـ يضيق صدرك �ا يقولون؟   ّهللا 

  ثم كيان السجدة ككل، يتمم ذلك االنقطاع، حيث تريح الســاجد عــن أي تعلــق بغــ� ّهللا 
  ان.حتى التعلق الرسايل املزعج للرسول ح� يرى بالغ التكذيب من ح�قى الطغي

تحلق عىل حياة التكليف ككل، أنها ـ فقط ـ عبادة  »أعبد ربك حتى يأتيك اليق�«ومن ثم 
  الرب.

ال سواه، حتى تتأول العبــادة بغــرض اليقــ�،  »وأعبد ربك...«وهناك يخاطب الرسول ثالثة 
فإذا جاء اليق� فال عبادة ك� يقوله بعض الصوفية، ولكــم تلكمــة يف ختــام البحــث حــق 

  اليق�.
أعبــد ربــك حتــى «وهو أول العابدين واملــوقن� أن  آلـه و عليه هللا صىلوترى كيف يخاطب الرسول 

وكأنه حتى اآلن ما أتاه اليق� وهو بالغ أعىل ذروة من حــق اليقــ�؟ والنــه  »يأتيك اليق�
منذ بداية الرسالة ـ بل بداية التكليف ـ كان حاصالً عىل يق� فلــيكن تاركــاً لعبــادة ربــه، 

  ؟»أعبد ربك حتى يأتيك اليق�«ف يؤمر الحال فكي
كنا نكذب بيــوم الــدين. حتــى أتانــا «فهل اليق� هو املوت حيث تنقطع به العبادة وك� 

»اليق�
  ؟٣

كال! حيث اليق� هنا هو اليق�: كشف القناع ع� كان عليه القناع ملن كان يكــذب بيــوم 
ون تكذيب والرسول ليس له قنــاع عــن أيــة حقيقــة قبــل الدين أم ومن كان عليه قناع د
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  املوت حتى يكون املوت له حالة اليق�!
ثم التعب� الصحيح والفصيح عن املوت هو املوت دون اليق� الذي هو لزام املوت ملن � 

  يبلغ قبله إىل درجة اليق�!
وســ�تها عــ� ومن ثم ليس الرسول ليرتك عبادة ربه بعد املوت مه� اختلفــت صــورتهاام 

قبل املوت، فنفس االتجاه اىل الرب، وال سي� يف الذروة الخالصة بعد املوت، أنهــا عبــادة 
: املــوت؟ وتركــه العبــادة ربــه »أعبد ربك حتى يأتيك اليق�«ومخ العبادة، فكيف يقال له 

  وإن يف لحظة يف أية نشأة من النشآت. إنه موت عن القدسية املعرفية والعبودية!
العــا� املتــيقن موتــاً » حتــى يأتيــك«ليق� هنا هو املتــيقن مفعــوالً ال مصــدراً، فأم أن ا

  وقيامة؟ فكذلك األمر إالَّ يف البعض من مشاكله.
أم إن اليق� هو اليق�، ولكنه له درجات، كل حصيلة درجــة مــن العبوديــة، كــ� أن كــل 

� املعرفة ال حد له وال درجة من العبودية حصيلة درجة تناسبها من اليق�، فك� أن اليق
  نهاية، كذلك العبودية ـ هي عىل غرارها ـ دون حد وال نهاية.

والن املعرفة متدرجة اىل ك�ل وأكل يف النشآت الثالثة، كذلك العبوديــة املناســبة لــه، وال 
نهاية للنشأة األخ�ة للصالح�، فال نهايــة فيهــا ـ إذاً ـ لليقــ� النــاتج عــن عبوديــة، مهــ� 

  زمن التكليف ع� بعده صورة أم وس�ة متعالية. اختلفت
لكل من زوايا اليق� الثالث درجات، مــن علمــه وعينــه وحقــه، وال نهايــة لــدرجات حــق 
اليق�، وهكذا يؤمر الرسول ان يعبد ربه ما هو حي يف أيــة نشــأة مــن النشــآت، وهــو ال 

ـ عبادة لربه ويق� منذ الدنيا تصعقه الصعقة املميتة لألحياء يف الدنيا ويف الربزخ، فهو إذاً 
  إىل يوم الدين وال نهاية له يف يوم الدين.

أتراه تهنأ له الجنة دون عبادة، وليست جنته الروحية إال ذروة العبادة، وطبعاً دون تعب 
  وال شغب.

فيشمل سائر املكلف�، فمن اليق� لهم موتهم » وأعبد«وقد يوسع نطاق الخطاب هنا يف 
ملعصوم�، فالدنيا ملن سواهم حجاب، فإذا جاء املوت فال حجــاب، وفــرض إال املحمدي� ا

العبادة إ�ا هو يف نشأة التكليف، لكن العارفون ليسوا ليرتكوا العبادة بعد املــوت وإن � 
  يكن هناك تكليف، إذ ال تكلف هناك يف عبادة الرب، بل التكلف أن يكلف العارف بــاّ� 

تشــتمل ـ بــأحرى ـ شــهيات روحيــات  »فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم«،  ان يرتك عبادة ّهللا 
  تعاىل.  معرفيات من عبادات ّ� 

فقيلة القائل أن العبادة إ�ا هي لغاية املعرفة اليق�، فإذا جاء اليق� فال عبادة، إنها قيلة 
باطلة يف أصلها وفرعها، فحتى لو كان لليق� نهاية فال نهاية للعبادة، حيث العبــادة هــي 
قضية املعرفة، لزاماً دائبة معها، ففي ضعف املعرفــة ضــعف العبــادة، ويف قوتهــا قوتهــا، 
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ان يرتك العبــادة   فكيف يصح ترك العبادة إذا قويت املعرفة، فحتى لو كلف العارف باّ� 
  كان تكليفاً شاقاً ال يطاق!.

دة لحد املعرفــة في� تعني اليق� املعرفة، ليست لتحدد واقع العبا »حتى يأتيك اليق�«ف
لغ� أول العابدين، وأما في� هو له يخصه أم ويعم » فاعبد«اليق�، مه� كان الخطاب يف 

عىل هامشه سائر العارف�، فالن العبادة مــن وســائل املعرفــة، كــ� املعرفــة مــن بواعــث 
 »ما خلقــت الجــن واإلنــس إال ليعبــدون«بل  »أعبد ربك حتى يأتيك اليق�«العبادة، لذلك 

لعبادة غرض أقىص من خلقهم، وهي لزام خلقهم ما هم كــائنون، ولــ� يــأتيهم اليقــ� فا
  حتى يعبدوه أك� م� كانوا يعبدون.

فالعبادة واملعرفة ه� فرقدان كٌل لزام زميله، وتقدمة له وتكملة، فكل� ارتقى كل ارتقى 
  مدارجه. قرينه، والفصل بينه� صعب أم ال �كن ح� يصل كل إىل ذروة عالية من

أتراك ح� تعرف موالك أك� مــ� كنــت تعرفــه تخــف لــه طاعتــك؟ أم تشــف عــىل قــدر 
، فكيف باإلمكان  ، كذلك العبادة ك�ل العابد ّ�  معرفتك؟ فك� املعرفة ك�ل العارف باّ� 

  أن يرتك العبادة يف يق� املعرفة، وقضيتها الذاتية ك�ل للعبودية أك� وأقوى وأرقى؟
مر العارف اليق� أن يرتك العبادة أو يخف فيها، أم ال يؤمر بالعبادة، كان ذلك وحتى لو أ 

بأنه إذا أتــاه اليقــ� فــال عبــادة، ألن  »حتى يأتيك اليق�«عذاباً عليه وعقاباً، فكيف يفرس 
  العبادة هي ذريعة الوصول اىل املعبود، فإذا وصل بطلت الذريعة.

بُسلم العبودية،   درجات املعرفة يتدرجها العارف باّ� فإنه ال وصول إىل املعبود، وإ�ا هي 
  ك� درجات العبودية يتدرجها بسلم املعرفة ثم ال حد لها يقف عنده حتى باملوت.

وأما قيلة القائل أن العابد مثله مثل الفحم يُحرق فيحرتق حتى يصبح كله ناراً يُحــرق وال 
نى نفسه فيه، فيمحو العابــد بعبادتــه يحرتق، فالعابد يصل يف القرب إىل معبوده لحد تف

ليس يف » «أنا هو وهو أنا«ثم ليس هناك إال املعبود ال عابد وال عبادة، وك� يقول قائلهم 
  ». جبتي إال ّهللا 

فإنها قيلة عليلة يف كافة املوازين، وكيف باإلمكان الوحــدة الحقيقيــة يف غــ� الواحــد، أن 
إليه، فهل يفنى عن بكرته حقيقياً ـ وملــن يفــن ـ!  يتوحد الثا� السالك مع األول املسلوك

  ؟»أنا هو وهو أنا«حتى يكون » أنا«فأين إذا 
أم يفنى عن أنيته نفسه معرفياً، فال يعرف العارف إال ربه، جاهالً متجاهالً نفسه؟ فها هو 

صل املوجود العارف ربه يف مقام قاب قوس� أو أد�، � يخرج عن كونه عبداً عارفاً وإ�ا و 
وقد أندكت اإلنية واألنانيــة، » أنا هو وهو أنا«إىل قمة من العبودية واملعرفة، فكيف إذا 

وأصبح معرفياً أصغر م� كان وافقر إىل ربه املعروف واملعبود، فيصــبح كالرســول محمــد 
  .»قل أن كان للرحمن ولد فإنا أول العابدين«أول العابدين  آله و عليه هللا صىل
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ال أن يصبح العبد ذات املعبود، عىل أي تاويل يف وحــدة الوجــود، أم وعىل أية حال فمح
يصبح يف قمة املعرفة غنياً متعالياً عن العبودية واالفتقار اىل املعبود، وقد كان يقــول أول 

  وكان إذا حزنه أمر فرغ إىل الصالة.» الفقر فخري«العابدين 
من الجحيم، فكيف يؤمر به أم ال يؤمر  إال كاسفل درك  للعارف باّ�   وما ترك العبودية ّ� 

  بها؟
ف� هذه القيالت العليالت إال جهاالت وظل�ت بعضها فوق بعض، ركامات من جحيم الال 
معقــوالت، وعرفانيــات ال تعــرف مقــام الربوبيــة وال يعرفهــا العــارفون بــالرب، غبــاوات 

تعــاىل ورســوله   وغشاوات وطنطنات ال �لك أيــة برهنــة إال إدعائــات جوفــاء خــواء وّهللا 
  منها براء.  والعارفون باّ� 

، إذاً فال ترك   وقد يقال إن املعني من اليق� هنا هو الحد املحال وهو الحيطة املعرفية باّ� 
  للعبادة حتى الوصول إىل تلك املعرفة املستحيلة يف أية نشأة من النشآة.

كنة هي بطبيعة الحال ممكنة! وتلك كغاية للعبادة املتم» لو«دون » حتى يأتيك«وجوابه 
هو املوت، وحتى يأتيك هي غاية للعبودية املأمور بها وال أمر بعد املوت » اليق�«ويقال 

إذا ال تكليف؟ وقد مر تزييفه وهنا مزيد أن أمر العبادة التي هي لزام املعرفة، ال فكــاك 
  لها عن أية مرتبة من املعرفة يف الدنيا اأو اآلخرة.

  رفة والعبودية:كالم حول املع
ال ريب أنه� املحورات األصيالن لكافة الفضائل والفواضل، وأنه� لــزام بعضــه� الــبعض، 
فهل ه� متوازيان متساويان حيث ه� الغايتان، فالعبودية غايــة الخلــق واملعرفــة غايــة 

  العبودية ك� لكل آية؟.
مقدمــة ¨بسط مراحلها هــى ولكلٍّ من املعرفة والعبودية مراحل عدة، فاملعرفة العقلية ال

رضورية ألبسط مراتب العبودية، فإذ ال معبود معروفاً فأين العبادة، فهنا املعرفة تتقــدم 
عىل العبودية تقدمًة رضورية، ثم ه� فرقدان اثنان يكمل بعضه� البعض، كلــ� ازدادت 

وُعدة، بفارق العبودية عمقاً ازدادت املعرفة وكل� ازدادت املعرفة ازدادت العبودية ِعدة 
أن العبودية ال سبيل لها اصالً وتكامالً إالَّ املعرفة ولكن� املعرفة تتكامل بسائر األدلة كــ� 

  تتكامل بالعبودية وهذه أعمقها لعمق املعرفة.
فاألدلة الفطرية والعقلية والحسية أما هيه عساكر عدة لتكامل املعرفة، ولكنها ما � تكن 

ك� يحق، فال بد لك�ل املعرفة تنارص دليليها، ومن ثــم كــ�ل  عش�ة العبودية ال تتكامل
مــا «العبودية، فاألصل األصيل بينه� هو العبودية حيث تضم إىل نفسها املعرفــة، فلــذلك 

فهو اليق� املعرفة  »وأعبد ربك حتى يأتيك اليق�«وأما  »خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون
  ية إذ ليس للمعروف يف املعبودية حد وال نهاية.االطمئنان يف العبودية وليست لها نها
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هنا نتب� أن آية البق�ة الجاعلة العبودية الهدف االقىص واالسمى الوحيدة من الخلقة، ال 
ال تعنــي الغايــة » حتــى«فــإن  »واعبد ربك حتى يأتيــك اليقــ�«تعارض آية الحجر القائلة 

لعبوديــة، وإىل غــ� النهايــة، دون الغايــة الذاتية ملا قبلها، بل هي الزمنية، املرتتبــة عــىل ا
املنحرصة، وأية منافات ب� أن تكون العبودية غاية املعرفة، ثم هي تُغيــى زمنيــاً بــاليق� 

  وهي أخص من مطلق املعرفة، حيث يعني ط�نينة املعرفة غ� املتناهية.
تعنــى بحــد  هي من األصول األصلية بل هــي رأس الزاويــة، ولكنهــا ال  فمع أن معرفة ّهللا 

ذاتها، اللهم إال تذرعاً إىل العبودية، فحتى لو دار األمر ب� املعرفة والعبوديــة فالعبوديــة 
هي الفضىل دون املعرفة، ولكنه ال يراد من املعرفة إال للعبودية، ك� وأن العبودية تزيــد 

  يف املعرفة.
وأن كــان » عــرفكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ل� ا«وحديث الكنز 

، كــ� ان العبوديــة لزامهــا املعرفــة،  ، ولكنها لزام عبودية ّهللا  يجعل أصل الخلق ملعرفة ّهللا 
  واالصل األول هو العبودية.

فمثل املعرفة والعبودية يف الت�زج والت�يز مثل العمل والعمل، فال علم إال بعمل، ك� ال 
ح وليس العمــل ذريعــة اللهــم إالَّ ملعرفــة عمل إال بعلم، ولكن العلم ذريعة العمل الصال

أكمل هي أيضاً ذريعة العبودية، وك� التزكية هي حجر األساس والتعليم ذريعتها، ثم كٌُل 
  يزيد اآلخر فاعلية.

اإلبانة لرباط وثق عريق ب� العبودية واليقــ�، فــ� دامــت   »حتى يأتيك اليق�«أو يعني 
ها، وإذا وقفت العبودية أو خفــت وقــف أو خــف العبودية دام اليق� عىل ضوءها وقدر 

  !»تطمنئ القلوب  أال بذكر ّهللا «اليق�، فإنه ط�نينة املعرفة ومعرفة الط�نينة للقلوب: 
مــا خلقــت الجــن واإلنــس إال «والعبودية هي غاية املعرفة ك� املعرفة رايــة العبوديــة ف

  .»ليعبدون
  التقوى هي أقوى غاية للعبودية

، مربهنًة لها �ثلث األصول الدينية: التوحيد ـ  يات بدعوة الناس لعبودية ّهللا تبتدء هذه اآل 
، إال تقليدياً دون برهان ك� يف بداية  النبوة ـ املعاد، فلوال األعتناق بها فال محال لعبادة ّهللا 

  يريد منا هنا اإل�ان املك� مزوداً برباه�:  اٍإلالم واالستسالم، ولكن� ّهللا 
»ها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقونيا أي«

١.  
و  »من يقول آمنا... ومــا هــم �ــؤمن�«وهي أعم شموالً من » الناس«وملاذا  »يا أيها الناس«

                                                        
 .٢١). ��رة ا����ة: ا��ٓ��      ١
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� حيث تشــمل مثلــث املــؤمن� واملنــافق »الناس التي وقودها الناس«وإىل»ك� آمن الناس«
  والكافرين؟:

أقول: الن دعوة القرآن شاملة للناس أجمع� إال الُقرصَّ واملجان� مه� اختص واقع التأث� 
  .»عذراً أو نذراً «  يبلغون رساالت ّهللا   باملتق� ك� مىض يف آية املتق�، فإن رسل ّهللا 

تق� وحتــى مــن ) مرة وهي أك� بكث� من املسلم� واملؤمن� وامل۲۴۱فالناس يف القرآن (
بني آدم، حيث االخ� أعم من الناس إذ يشمل الُقرصَّ واملجان�، واألول تختص �ن يتقبل 

  الدعوة وإن كان اقراراً باللسان.
نداء تنبيه، استجاشة للضم� اإلنسان إلفاتاً إىل ما يصلح االنــس حيطــة عــىل » يا أيها«ويا 

  كونهم ناساً خارج� عن نسناس.
  لبعدهم عن حرضة الربوبية قبل أن يعبدوه!» يا«د هنا ثم ونداء البعي

هنا ويف سوها ال يخص املوجودين زمن الخطاب، فإن دعوة القرآن ال تختصــهم، » الناس«
حيث القرآن دعوة خالدة فلتشمل كل من يصح دعوته، ف� استجد مــن قــرون مســتقبلة 

ل حيث � يكونوا، كــ� � ل لهذه الدعوة، مه� � تشمل زمن النزو  وإىل يوم الدين مشمه
  تشمل القرص واملجان� إذ � يؤهلوا لها.

فخطابات القرآن ه� حقيقية، ف� وجدت لها مخاطب� شملتهم، وليست فعلية زمنية، بل 
  عىل نحو القضايا الحقيقية الشاملة مواردها يف أوقاتها.

فرع االعرتاف   بادة ّهللا او مرشكون، وع  وهل الكفار مأمورون بالعبادة وهم ملحدون يف ّهللا 
  وتوحيده.  باّ� 

وويل «أقول: نعم ـ إذ لهم أن يصدقوا به فيعبدوه، إذاً فهم يؤخذون بالفروع ك� األصول 
»للمرشك�. الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون

حيث الويل لهم يشمل فــرع  ١
سي� وهنا األمــر بالعبــادة قــرين التوجيــه إىل مثلــث الزكاة ب� أصيل التوحيد واملعاد، ال 

»الذي خلق لكم االرض فراشاً...«األصول 
»  وأن كنتم يف ريب م� نزلنا كيف تكفرون بــاّ�  ٢

                                                        
٧: ٤١).      ١. 

 
���� ���� «�� ���� �����: �� أ��� ا���س....  ������ا����مـ ا���� ��� �� ا�����  ٦٦: ١). ����� ا�����ن      ٢

و��ه �� ���� ��   �����وا أن �� إ�� إ�� ا��ّ� ا������� �� و�� آدم ـ أ���وا ر��� ـ أ����ا ر��� �� ��� أ���� ان

و�� ���� �� و�� ��� ��، ��ل �� ���ر، ��اد �� ����، ���� �� ����، ���� �� ����، وأن ����اً ���ه 

ور����... �� ��ل: أ���وا ا��ي ����� �� ���� �� ��ء ����، ����� �� ��رر ���� ا�� ��ر ����م.... وا���� 

 : ��� و���ن:ا����م ��������� ����ن ـ ��ل  «�� أ���ف ا���س �� ����� �� ��
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أن   ال يهتدون سبيالً فأولئك عىس ّهللا الهلم إال القرص املستضعف� الذين ال يجدون حيلة و 
  خارج� عن الويل املحتوم إىل رجاء العفو.» يعفو عنهم...

الــرب الخــالق »: الذي خلقكــم«أعبدوه النه ربكم ـ ال فحسب بل وألنه »: أعبدوا ربكم«
فهــو خــالق كــل يشء ورب كــل يشء ـ » والــذين مــن قــبلكم«لكم ـ ال فحسب أنــتم بــل 

  .١»خلقكم... لعلكم تتقون«ك� » ونلعلكم تتق«فاعبدوه 
مــا «حيــث العبــادة والتقــوى غايــة الخلــق:  »قــونأعبدوا ربكم الذي خلقكم... لعلكم تت«

إال هو «ربكم ال إله   فالنه رب خالق فاعبدوه: ذلكم ّهللا »خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون
»خالق كل يشء فأعبدوه

»واتقوا الذي خلقكم والجبلة األول�«واتقوه:  ٢
ولكن� التقوى ال  ٣

: »خلقكم.... لعلكم تتقون«ك�  »اعبدوا ربكم... لعلكم تتقون«عبادته ك� أمر: تحصل إال ب
فقد خلقكم ورباكم انتم والذين من قبلكم لتبعدوه فتتقوه! حيث تختلفان سبباً ومسبباً! 

»كتب عليكم الصيام ك� كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون«ك� 
٤.  

والن مطلق العبادة ال تنتج التقوى وإ�ا العبادة املطلقة الخالصة هي التــي تنتجهــا، فــال 
ءا اقتــاء  فــرج »أعبــدوا ربكــم.... لعلكــم تتقــون«ترتتب التقوى عىل مطلق العبادة، لذلك: 

قاء يف حق العبوديــة لحرضــة املحاظ� يف حظ�ة العبودية واقعة عىل أية حال، وواقع االت
  الربوبية ال محالة كائن.

                                                                                                                                                         

 : و�� ���� ا��� وا�ٕ��� إ�� �����ون. أ�����: و��� ا���� �� ����� ����� ���� ����ن ـ أي �����ا ��� ��ل ا��ّ�

  ، و��� �� ا��ّ�وا���� ا��ٓ��: ا���وا ا��ي ����� وا���� �� ����� ����� ����ن ـ أي: أ���وا ����� ����ن ا���ر

ر��ءه �� ����� ��� ���� �� ¨ أ��ل: ����» ����� و����� �� ���� �� ����� وا�� ��ٔ�� أ��م �� ان ���� ���ه ا��

 أن ا����ى ����� ������دة ��� أ�� ��ل.

 
�� ��� ا����� ����ل ا����ى �� ا����دة، �� و�� ا����، أ���وا... ����� ����ن » ����� ����ن«). ف     ١

 ـ ����� ����� ����ن، وا���� ������� ���� ���ً ����دان و���ل ��ل ���� ا����ودة �� ا����.

 
١٠٢: ٦).      ٢. 

 
١٨٤: ٢٦).      ٣. 

 
 ��� ����� ا����ى ر��ًء ام وا���ً.). ��� ا����ى �� ���� �� ا��ٓ��ت �     ٤
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فألن العبادة املعنية هنا من الناس ليست هي املطلقة الخاصة باملتق�، لذلك ال مجال لها 
إال رجاء التقى، وحتى بالنسبة لحق العبادة املنتجة لحق التقوى، هنا كذلك مجال لتقوى 

، وأُخــرى هــي لــدرجاتها  ائي� يف عبــادة ّهللا أعىل، فقد تكون الرجاء ألصل التقوى ك� للبد
  صاعدة إىل أعىل فأعىل ك� للمتوسط� والرعيل األعىل.

فك� العبادة درجات كذلك التقوى الناتجــة عنهــا درجــات: طبقــاً عــن طبــق يف مختلــف 
  اإلطارات، ك� ازدادت العبادة زادت التقوى، وكل� زادت التقوى ازدادت العبادة.

فــإن قــال قائــل «، الذي هو أُس الباليا كلها:  و الوقاية عن نسيان ذكر ّهللا وأساس التقوى ه
قيل: لئال يكونوا ناس� لذكره وال تــارك� «؟ ـ وهو ليس بحاجة أن يعبدوه ـ »فلم يعبدون

ألدبه، وال اله� عن أمره ونهيه، إذا كان فيه صالحهم وقوامهم، فلو تركوا بغ� تعبد لطال 
ليست العبادة ك�ة الصالة والصوم، إ�ا العبادة التفكر يف «و ١»لوبهمعليهم األمد فقست ق

  .٤»ال عبادة إال بتفقه«ف ٣»وقدرته  إدمان التفكر يف ّهللا «و ٢»عز وجل  أمر ّهللا 
 لذلك نرى اآلية تربهن لزوم العبادة بسناد الخلق مبدئياً والتقوى نهائياً، ومن ثــم اآليــات

  اآلفاقية بعد األنفسية:
الذي جعل لكم االرض فراشاً والس�ء بناًء وأنزل من الس�ء ماًء فأخرج به مــن الثمــرات «

»أنداداً وأنتم تعلمون  رزقاً لكم فال تجعلوا ّ� 
٥.  

، يــذكرهم �ــا يفــرض  ، املرشكون يف عبــادة ّهللا  واجهة الخطاب هنا املرشكون، املقرون باّ� 
فهل من رشكاءكم من يفعل من » جعل لكم األرض فراشاً و...«إذ   عليهم توحيد العبادة ّ� 

أن ال أنــداد لــه يف » وأنــتم تعلمــون«يف العبــادة » أنــداداً   فال تجعلــوا ّ� «ذلكم من يشء 
َمَواِت َوا«األلوهية، ك� وتناظرها آياتها األخرى:  ْن َخلََق السَّ َ�ِء أَمَّ ْألَرَْض َوأَنزََل لَُكْم ِمْن السَّ

                                                        
 .ا����م �������� ذ��ه ا���� �� ��ذان �� ا���� �� ا����  ا����م ������ ���ن ا����  ٣٩: ١). ��ر ا������      ١

 
 .ا����م ������ أ��ل ا����� �� ا�ٕ���م ا����  ٤٠: ١). ��ر ا������      ٢

 
 .ا����م ����). ا����ر �� ا�ٕ���م ا���دق      ٣

 
 .������ا����م). ا����ر �� ا�ٕ���م ��� �� ا�����      ٤

 
 .٢٢). ��رة ا����ة: ا��ٓ��      ٥
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بـَـْل ُهــْم قـَـْوٌم    َماًء فَأَنْبَتْنَا ِبِه َحَدائَِق ذَاَت بَهَْجٍة َما كَاَن لَُكْم أَْن تُنِْبتُوا َشَجرََها أَئِلٌَه َمَع ّهللا 
ْن َجَعَل اْألَرَْض قَرَارا َوَجَعَل ِخالَلََها أَنَْهارا َوَجعَ  َل لََها َرَواِىسَ َوَجَعَل بَْ�َ الْبَْحَريِْن يَْعِدلُوَن * أَمَّ

ــوَء    َحاِجزا أَئِلٌَه َمَع ّهللا  ْن يُِجيُب الُْمضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َويَْكِشُف السُّ بَْل أَكَْ�ُُهْم الَ يَْعلَُموَن * أَمَّ
ْن يَْهِديُكْم ِيف ظُلَُ�ِت الَْربِّ َوالْبَْحِر قَلِيالً َما تََذكَّرُ    َويَْجَعلُكُْم ُخلََفاَء اْألَرِْض أَئِلٌَه َمَع ّهللا  وَن * أَمَّ

يَاَح بُْرشا بَْ�َ يََدْي رَْحَمتِِه أَئِلٌَه َمَع ّهللا  ــْن يَبْــَدأُ    تََعاَىل ّهللا    َوَمْن يُرِْسُل الرِّ ـكُوَن * أَمَّ َعــ�َّ يُْرشِـ
 �َ قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُكْم إِْن كُنتُْم    ِء َواْألَرِْض أَئِلٌَه َمَع ّهللا الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَْرزُقُُكْم ِمْن السَّ

  ١.»َصاِدقِ�َ 
فاألرض الفراش يف امتداها والس�ء البناء بارتفاعها، النازل منهــا املــاء، املخــرج مــن األرض 

وحــده   ادة أيضــاً ّ� وحده تفرض أن تكــون العبــ  �رات، هذه وتلك التي هي من نعم ّهللا 
إن كنــا لفــي ضــالل مبــ�. إذ   تاّ� «دون أنداد: أمثال ونظراء يف العبادة، فإنه ضالل مب�: 

  .»نسويكم برب العامل�
»واالرض فرشناها فنعم املاهدون«جعل لكم االرض فراشاً: «و

تلمحان إىل أنهــا مــا كانــت  ٢
مهداً ومهاداً لساكينها، راحة الحياة دون تصعب وش�س،  فراشاً ح� ُخلقت، وإ�ا فُرشت

»ومن األنعام حمولة وفرشاً «فك� االنعام فراش: 
ذالً   كذلك االرض عىل حركاتها جعلها ّهللا  ٣

  ٤»مال�ة لطباعكم، موافقة ألجسامكم«بعد ش�س، وحمولة فرش بعد ارتكاس 
هــم » كــم«ها، وتــرى أن ترصيحة: أن فراش األرض هو لصالح حياتكم علي» لكم«ك� وأن 

نحن األنسال من آدم األخــ�، املخلــوق أخــ�اً بعــد ماليــ� الســن� مــن فــراش األرض، أم 

                                                        
٦٤: ٢٧).      ١. 

 
٤٨: ٥١).      ٢. 

 
١٤٢: ٦).      ٣. 

 
�����ً �� ������ا����م��ن ا�����ر، ا�� ������ ����ه �� ا���� �� ��� ا�����ي �� � ٤١: ١). ��ر ا������      ٤

�� ا��ٓ��:... و�� ������ ����ة ا���� وا���ارة ������� و�ـ� �ـ���ة  ������ا��ـ��مآ��ءه ا���ام �� ��� �� ا����� 

���� ا���� �����ء �������  ا���د ������� و�� ���� ��� ا���� ����ع ������� و�� ���� ا���� �������، و��

و�� ����ة ا������ ������ ����� �ـ� دور�ـ� وأ���ـ��� و��ـ�ر ���ـ��� و���ـ� �ـ� و�ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ� ا�����ـ� �ـ� 

 ».������ن �� ��ور�� و���ر�� و���� �� ������� ���� ��� ا��ٔرض ��ا��ً ���...
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واألنسال السابقة من أنايس سابق�، الذين خلقوا منذ فراش االرض، ك� تدل عليــه آيــات 
  .١الخالفة وأقوات األرض؟

علة االول، ال اختصاصاً بنا، وإ�ا تكر�اً لنا عىل من سبقنا، أم هو الثا� جعاً ب� املكلفــ�، 
وإن كانوا حال الخطاب منقرض�، ولكن� املاض� متى يشملهم مستقبل الخطاب؟ اللهــم 

  إال إذا خوطبوا من قبل ك� هنا وأ� لنا باثباته!
ال نــدركها ألننــا ســاكنوها منــذ كنــا، حيــث يتطلــب  ويا لفراش األرض من نعمــة عظيمــة

موافقات عدة ب� عنارص عدة تبعد األرض بها فراشاً لنــا، فلــو فقــد أو قــل از زاد عنرصــ 
واحد من هذه العنارص يف ترابها أو ماءها أو هوائها الستحالت أو صعبت الحيــاة عفيهــا، 

  سبحان الخالق العظيم!..
ناًء و� تكن بناًء، فنور األرض وأمطاراه وكث�ٌة أخــرى مــن ب  كذلك الس�ء حيث جعلها ّهللا 
وبنينا فوقكم سبعاً شديداً... وجعلنا رساجــاً وهاجــاً. وأنزلنــا «بركاتها هي من بناء الس�ء: 

»من املعرصات ماًء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً. وجنات ألفافاً 
ءأنتم أشد خلقاً أم الس�ء « ٢

. رفع سمكها فسواها. واغطش ليلها وأخرج ضحاها. واالرض بعد ذلك دحاها. أخرج بناها
»منها ماءها ومرعاها.. والجبال أرســاها. متاعــاً لكــم وألنعــامكم

... وثــم ومــن آثــار بنــاء ٣٤
  الس�ء:

تــوحي بــالنزول الــدفعي األول، » ينــزل«هنــا دون » أنزل«ف »وأنزل لكم من الس�ء ماءً «
عليهــا مــن مــاء   حيث األرض كانت كرة عطشانة محرتقة، ال ماء فيها وال كــالء، فــأنزل ّهللا 

وأنزلنا من املعرصات ماًء ثجاجاً. لنخرج به «: »فأخرج لكم به من الثمرات رزقاً لكم« الس�ء
»حباً ونباتاً وجنان ألفافاً 

٥.  

                                                        
 ����. ). ��ٔ�� ا���� �� آ��ت ا������ ��� وآ��ت ا��ٔ��ات ��     ١

 
١٦: ٧٨).      ٢. 

 
٣١: ٧٩).      ٣. 

 
و��ـ� ���ـ�  ٨٨و  ٨٦ـ وص  ٢٨ـ   ٢٥). را�� ا���ء ا������� ا�� ����� ��ه ا��ٓ��ت �� ���ء ا����ء ص     ٤

 �� ��� ا����ن ا����وي و����� ����ً.» ����«��ً �� ا��ٓ��ت �� ���� ���

 
١٦: ٧٨).      ٥. 
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وأنزلنــا مــن الســ�ء مــاًء بقــدر «فأرضنا الشموس العطىش كانت تتطلب ملهادها لنا مــاًء: 
»فأسكناه يف األرض وإنا عىل ذهاب به لقادرون

ولو أن مياه األرض او بعضها كانــت مــن  ١
نفسها � يكن هنا موقع للتهديد بذهاب ميــاه الســ�ء، فإ�ــا حيــاة األرض منوطــة �يــاه 

فســبحان مــن « ٢٣من الس�ء من ماٍء فأحيى به األرض بعــد موتهــا)  الس�ء: (وما أنزل ّهللا 
أمسكها بعد موجان مياهها، وأجمدها بعد رطوبة أكنافها، فجعلها لخلقه مهاداً، وبسطها 
لهم فراشاً فوق بحر لجي راكد ال يجــري، وقــائم ال يرســي، تُكــر كــره الريــاح العواصــف، 

  ٤»و�خضه الغ�م الذوارف، وان يف ذلك لعربة ملن يخىش
  إبطال األع�ل محرم مطلقاً 

  والرسول فيها  تركا لطاعة هللاّ 
  أو تركاً لها بعد الرشوع فيها

  .»َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوالَ تُبِْطلُوا أَْعَ�لَُكمْ    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا ّهللا «
بالذي يحبط فقــط أعــ�ل الكــافرين، بــل وكــذلك   ة رسول ّهللا ومشاق  أنه ليس الكفر باّ� 

ورسوله، إنهم تبطل أع�له، ف� من   ورسوله، رغم إ�انهم باّ�   املؤمن� التارك� لطاعة ّهللا 
وإ�ــا اإل�ــان مــع  ٥ورسوله  ورسوله، إال ويحرقها ترك طاعة ّهللا   شجرة يغرسها اإل�ان  باّ� 

                                                                                                                                                         

 
١٨: ٢٣).      ١. 

 
١٦٤: ٢).      ٢. 

 
 ا�����ات.��ل ���ه  ٣٢ـ  ٢٩). را�� ا����ان ص      ٣

 
 ا����م ����ٕ���م أ��� ا������� ��� ). ��� ا������ �� ا�     ٤

 
: �� ��ل: ����ن آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ������ا����م��� ا����� ). ��اب ا�����ل �����وق �� أ�� �     ٥

�� ��� ���ة �� ا����، و�� ��ل: �� إ�� إ��   ��س ا��ّ�  �� ��� ���ة �� ا����، و�� ��ل: ا���� ��ّ�  ��س ا��ّ�  ا��ّ�

�� ��� ���ة �� ا����، ���ل ر�� �� ����: ��   �أ��� ��س ا��ّ   ��س �� ��� ���ة �� ا����، و�� ��ل: ا��ّ�  ا��ّ�

�� و��   ! إن ����� �� ا���� �����؟! ��ل: ���، و��� إ���� أن �����ا ����� ���ا��ً �������� وذ�� ان ا��ّ� ر��ل ا��ّ�

 .»�� أ��� ا���� آ���ا أ����ا ا����ل و�� �����ا أ������«���ل: 
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  لح املصحح لألع�ل.الطاعة هو املص
كفــرع وعــىل الهــامش، فإنهــا   كأصل ويف القمة، ومن ثم طاعــة رســول ّهللا   وإنها طاعة ّهللا 

» الرسول«، ولذلك عرب عنه ب ، ال كمحمد بن عبد ّهللا  طاعته كرسول وسف� صادق عن ّهللا 
 حتــى ال يُظــن» والرســول«ال » وأطيعــوا الرســول«ولذلك فصل طاعته عن طاعة الرسول: 
في� يفعل بوحي ويقول كرسول، » أطيعوا الرسول«أنه� عىل سواء ويف ردف واحد، وإ�ا 

» لتحكم ب� الناس �ا أراك ّهللا «ألنه ك� يقول  ١» من يطع الرسول فقد أطاع ّهللا «ومن ثم 
٢.!  

يف سنته الثابتة، الجامعة غ� املفرقة، هي يف اتباع محكم كتابه، وطاعة الرسول   وطاعة ّهللا 
،  ، قائالً: حسبنا كتــاب ّهللا  ـ يف دالاللته ورموزه ـ فمن عم أنه يطيع ّهللا   املوافقة لكتاب ّهللا 

، اتباعاً ملا يروى  فقط أبطل أع�له، ومن يزعم أنه يطيع رسول ّهللا   ثم يرتك سنة رسول ّهللا 
يف كتــاب كأصــل، وطاعــة   طل أع�لــه، وإ�ــا طاعــة ّهللا ، فقد أب عنه مه� خالف كتاب ّهللا 

  !. يف سنته كفرع، ه� األساسان ال سواه�، يف اتباع دين ّهللا   رسول ّهللا 
وطاعة الرسول؟ طبعاً إنها األع�ل التي لها   وترى ما هي االع�ل التي تبطل برتك طاعة ّهللا 

  ه�، سواًء أكانت عبادية أم ماذا!صحة ولها بطالن، �وافقة الكتاب والسنة أم مخالفت
فالطاعة يف الواجب إيجابه وتطبيقه، ويف الحــرام تحر�ــه وتركــه، ويف املبــاح إباحتــه، ويف 
املندوب االنتداب إليه، ويف املكروه املرجوح كراهته برجوحيته، فمن يأ� بواجب بغ� نية 

وهــو أضــل ممــن �  الوجوب، من استحباب أو كراهية أو إباحــة أو حرمــة! فقــد أبطلــه،
ال «يفعله، فتجاوب اإل�ان والنية والعمل مع الكتاب والسنة، أنه لزام صــحة العمــل ـ ف

 ٣»قول إال بعمل، وال قول وال عمل إال بنية، وال قول وال عمــل وال نبيــة إال بإصــابة الســنة
  .آله و عليه هللا صىلورسوله   سنة ّهللا 

يف نية العمل:   فمن أ� بواجب عىل رشوطه ولكنه رئاء الناس فقد أبطل، حيث � يطع ّهللا 
  ٤.»مخلص� له الدين  فأدعوا ّهللا «

                                                        
٨٠: ٤).      ١. 

 
١٠٥: ٤).      ٢. 

 
 .������ا����م). و���� ا����� �� ا�ٕ���م ���� �� ���� ا���دق      ٣

 
١٤: ٤٠).      ٤. 
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وترى أن البطالن طابع األع�ل التي يؤ� بها دون الطاعة ـ فقــط ـ أم وأنهــا تبطــل بقيــة 
تي تؤ� عىل وجهها من الطاعة املصححة؟ كأنها هي األوىل كضابطة عامة، ومن األع�ل ال

ثم األع�ل التي تربطاه رباط الرشط واملرشوط أم ماذا، كمن يأ� بوضوٍء فاسد، ثــم يــأ� 
بصالة عىل رشوطها إال الطهارة، فباطل الوضوء يبطل الصالة، أو يقا إنها صالة متخلفة عن 

 تبطل األع�ل الطالحــة إال أنفســها، كــ� الصــالحة تصــلح أنفســها، الطاعة يف الطهارة، فال
  وللرسول صحيحة وسواها باطلة حابطة.  فاألع�ل التي يؤ� بها طاعة ّ� 

  الرئاء تبطل العبادة
َا إِلَهُُكْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَاَن يَرْجُ « َا أَنَا بََرشٌ ِمثْلُُكْم يُوَحى إَِىلَّ أَ�َّ وا لَِقــاَء َربِّــِه فَلْيَْعَمــْل قُْل إِ�َّ

»َعَمالً َصالِحا َوالَ يُْرشِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّه أََحدا
١.  

آية يتيمة منقطة النظر يف ساير قرآن التوحيد، تجمع من مجامع التوحيد مــا ال توجــد يف 
و � ينزل عــىل أمتــي إال خا�ــة ســورة الكهــف ل«عناه: آلـه و عليه هللا صىلغ�ها، لحد يقول الرسول 

كفاية عن سائر التوحيد يف القرآن وأصيل النبوة واملعاد! وكأنها تحترص الــوحي  ٢»لكفتهم
إظهاراً  »إ�ا أنا برش... أحداً « ما يتبنى كل الرسالة وتتبناه كل الرسالة: يف خا�ة الرسالة عىل

لها وتظاهراً بها يف عقيدة القلب ولفظة اللسان وعمل األركان وتوجيه العــامل� أيــاً كــانوا 
أ�ا الهكم «وتوحيداً يف كافة الجنبات:  »يوحى إيل«وأيان! وقد جمعت األصول الثالثة نبوة: 

وقــد تقــدمت النبــوة الســامية املحمديــة  »فمن كان يرجو لقاء ربه...«معاداً: و  »إله واحد
  ألنه� أكمل تعريف بنفسها وبأصيل التوحيد واملعاد! آله و عليه هللا صىل

إ�ا أنا برشــ مــثلكم يــوحى إيل أ�ــا الهكــم إلــه «يؤمر الرسول أن يقول » فصلت«هنا ويف 
  أضاربه� ثم فصلت يف سائر القرآن. كلمة توحيدية احكمت هنا وهناك ويف »واحدٌ 

... فاستقيموا إليــه واســتغفروه وويــٌل «  يف فصلت يؤمر بعُد مع العامل� باالستقامة اىل ّهللا 
»للمرشك�

! واحتصار كيــان محمــد »فمن كان يرجوا لقاء به...«وهنا يكمل كلمة التوحيد  ٣
قالت لهم رســلهم إْن نحــن إال «، كلمة يقولها املرسلون أجمع: يف نفسه بانه برش آلـه و عليه هللا صىل

�ن عىل من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن   برش مثلكم ولكن ّهللا 

                                                        
 .١١٠). ��رة ا����: ا��ٓ��      ١

 
 :....آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٥٧: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

 
٦). ����:      ٣. 
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»فليتوكل املؤمنون  وعىل ّهللا   ّهللا 
  فهو برش يف كل ما للبرش. ١

فيستثنى عن برشيته كل خطأ  »يوحى إيلّ «ي الرسالة: ثم وال يستثنى هو وهؤالء إال يف وح
قــل «: »برشــ رســول«ورش، دو�ا استقالل بجنب اإلله، وال استغالل لشأن مــن اإللــه، وإ�ــا 

»سبحان ر� هل كنتم إال برشاً رسوالً
٢.  

از بها إنه برش كسائر البرش يف جسمه وروحه كمحمد، اللهم إال يف روحه كرسول حيث �ت
عن سائر البرش! فهو يف حاجيات ومتطلبات البرشية كسائر البرش يأكل و�يش يف األسواق 
ويتزوج وينام ويفيق... ولكنه مصعوم بالوحي عن أخطاء البرش وكل� ينايف الرسالة اإللهية 

  من مثلث العصمة: تلقياً للوحي وإلقاًء وتطبيقاً يف نفسه سواه!
، أو يخول عنه ما  أم يشارك ّهللا   ـ ليس ليرشك باّ�   ائن سوى ّهللا إن الرسول البرش ـ أم أي ك

الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً   ما كان لبرش أن يؤتيه ّهللا «:  ليس إال ّ� 
»... يل من دون ّهللا 

رفــه ك� وأن البرش ليس ليمنع عن رسالة الوحي ألنه برش رغــم مــا يه ٣
»عىل برش مــن يشء  حق قدرته إذ قالوا ما أنزل ّهللا   وما قدروا ّهللا «الخارفون: 

٤
مــا هــذا إال «

»برش مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
ما هذا إال برش مثلكم يأكل م� تأكلون منه ويرشب « ٥

»م� ترشبون
» ننا فكفروا وتولوا واستغنى ّهللا فقالوا أبرش يهدو « ٦

»إن هذا إال قول البرش« ٧
٨!  

                                                        
١٢: ١٤).      ١. 

 
٩٣: ١٧).      ٢. 

 
٧٩: ٣).      ٣. 

 
٩١: ٦).      ٤. 

 
٢٤: ٣٢).      ٥. 

 
٣٣: ٢٣).      ٦. 

 
٦: ٦٤).      ٧. 

 
٢٥: ٧٤).      ٨. 
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إن كيان محمد كرسول يحترص في� يوحى إليه من ربــه دون اســتمداد �ــن ســواه شــوراً 
فــال يتجــه يف  »ما ينطق عن الهوى. إن هو إال وحي يــوحى«وسواه أو اجتهاداً من رأيه، ف

إن أتبع إالّ ما يوحى إيل مــن « »قل إ�ا أنذركم بالوحي«يواجه العامل� أال بالوحي نفسه او 
  !»ر�

يف البرشية كونــاً  آلـه و عليه هللا صىلـ توحيد محمد ۱ثم هذه اآلية الوحيدة تحمل توحيدات عدة: 
ـ توحيد  ۳. »يوحى إيل«  ـ توحيد نبوته املحترصة يف وحي ّهللا  ۲. »إ�ا أنا برش مثلكم«وكياناً 

ـ توحيد اللقاء فــال يرجــو املوحــد إال ۴. »إ�ا إلهكم إله واحد«يف كافة شؤون االلوهية:   ّهللا 
فليعمل عمــالً «ـ توحيد العمل يف الصالح لذلك اللقاء: ۵. »فمن كان يرجو لقاء ربه«لقاءه: 
  !»وال يرشك بعبادة ربه أحداً «:  ـ وتوحيد العبادة ّ�  ۶: »صالحاً 

ال  ١»ولكن خصني بالنبوة دونكم». يوحى إيل» «مثلكم«فيالبرشية  »إ�ا أنا برشقل «ـ ف ۱
يف البرشــية  آلـه و عليـه هللا صـىلبحرصــها كيانــه » إ�ــا«أزيد وال أنقص عن نوع البرش ك� يقتضــيه 

  امل�ثلة.
س نازلتها وأنا يف النبوة كسائر من يوحى إليه مه� كانت بيننا درجات، لي »يوحى إيل«ـ  ۲

خارجة الوحي، وال عاليتها أعىل من الوحي، وليس الوحي إالّ اتصاالً علمياً معرفياً وعمليــاً 
  . خارق العادة املستمرة باّ� 

: هــي تــرك اإلرشاك يف كافــة دركاتــه وهــي هــي »إ�ا الهكم إلــه واحــد«ـ ومادة الوحي  ۳
الزلفــى للــرب، ولقــاء رحــ�ت الحجب كلها، التي تحول دون لقاء الرب، فاللقــاء املعــريف 

الرب، لزامه خرق حجب اإلرشاك يف كافة دركاته! لرتقى درجات اللقاء، فاخرتاق كل دركــة 
ارتقاء اىل درجة، ك� اختالق كل دركة تنزل عن درجة، فهنالك كفر وبعد مطلق للمـرشـك 
وامللحد املطلق، وهنا لقاء مطلق للموحــد املطلــق، وبيــنه� درجــات بعضــها فــوق بــض 

  ودركات بعضها تحت بعض.
ومن وراءه أصول أخرى وفروع؟ عله ألنه  »إ�ا إلهكم إله واحد«اترى ان وحيه محترص يف 

االصل الذي تتبناه كافة الرساالت اإللهية، وسائر األصول وكل الفروع تتبنــى ذلــك األصــل! 
م ثالــث ومن ث »إ�ا الهكم اله واحد«ثم » يوحى إيل«وألن أصل الرسالة هنا أصل موضوع 

                                                                                                                                                         

 
). ��ر ا������ �� ا������ج ������� �� أ�� ���� ا���� ا�����ي ��ل ��� ��ٔ�� ��� �� ����      ١

����: ��  »إ�� وا�� ����� ���� إ�� إ��� إ����«���� آ�� ا����م » ـ إ�� أن ��ل ـ: ��ل إ��� أ�� ��� ����� ������ا����م
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فليعمــل عمــالً «ثم األع�ل التي تنتجها األصــول  »فمن كان يرجو لقاء ربه«األصول: املعاد 
  !»صالحاً وال يرشك بعبادة ربه أحداً 

  »فمن كان يرجو لقاء ربه«
وطاملــا الــرب واحــد ولكــن� لقــاء الــرب درجــات حســب مختلــف املقامــات والقابليــات 

ترضب اىل » كان يرجوا«قي الخاص به يف لقائه، وتلمح إىل مقام املال » ربه«والفاعليات، ف
ه� دعامتان للحصول عىل ما يرجوا من » فليعمل... وال يرشك«عمق املايض املستمر، ثم 

  لقاء ربه، والوصول إليه.
ولقاء الــرب، ســواء أكــان يف الــدنيا   يف سائر القرآن اللقاء املرجو للصالح� لقائان: لقاء ّهللا 

ك� أن هناك لقاًء يف اآلخرة لغ� الصالح� ال يرجونــه وهــو الحرشــ إىل واآلخرة أم فيه�، 
ومــن كــان يرجــو «، ورجاء اللقاء يخص الصالح� �ا قدموا من صالحات:  وعا� ّهللا   يوم ّهللا 
»آلت وهو السميع العليم  فإن أجل ّهللا   لقاء ّهللا 

فــر وال مقابل ومضاد لرجاء اللقــاء إال الك ١
  به واملرية فيه وعدم رجاءه.

وآيتا رجاء اللقاء تعنيان في� تعنيات لقاء الزلفى املعريف يف الحيات� مه� كان يف األخــرى 
أهدى سبيالً، كذلك ولقاء ثوابه، دون اختصاص باألوىل وإن كانت األخرى أنبل وأجىل، وقد 

فــال تخــص الرجــاُء الحيــاة  »الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون«تشمله� 
يف مثلث اللقاء  »يرجو لقاء ربه«ءا وال تكفيها الرجاء وإ�ا  الحساب فإنها متيقنة فوق الرج

�ا فيه لقاء القرب الزلفى ولقاء الثواب، إذ ال يحت�ن عــىل الــرب قضــية الحــال اإل�انيــة 
  العوان ب� الخوف والرجاء.

فمن كان يرجو لقاء «ص بأصل املعاد، وح� يقول اخت» فمن كان يوقن لقاء ربه«فإذا قال 
  يعمه واآلخرين املرجوين للمؤمن�! »ربه

في� تتوفر كافة الربوبيات الرحيمية لرب العامل� هنال يتحقق اللقاء التام واملطلق دو�ا 
حجاب، اللهم إال حجاب ذات االلوهيــة فانهــا لــزام الــذات، كــ� حصــل للرســول محمــد 

أحد وال من حجب النور   فلم يبق بينه وب� ّهللا » تدىل«حيث » أو أد�«يف مقام  آله و عليه هللا صىل
  . فأصبح عيناً كله، متغافالً ع� سوى ّهللا  آله و عليه هللا صىلحتى نور ذاته 

  ثم وفي� دونه من لقاء، تستمر املوازات ب� العمل الصالح للقاء وب� اللقاء.
  جوه من لقاء ربه معرفة وثواباً أماذا؟ملا ير  »فليعمل عمالً صالحاً «

عمالً صالحاً يف مادته، يف عالنيته ورسيرته، زوايا ثالث يف صالح العمل تتبنى إصالحه فإنــه 

                                                        
٥: ٢٩).      ١. 
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» ال قول إال بعمل وال قول وال عمل إال بالنية، وال قول وال عمل وال نية إال بإصابة السنة«
  رسيرته. فإصابة السنة هي مادة العمل وعالنيته، والنية هي

ما لو ينو،  »لقاء ربه«ما � يعمل، وال ينفع العمل الصالح  »لقاء ربه«فال تنفع النية الصالحة 
  وسنة رسوله.  ما � يصب السنة: سنة ّهللا  »لقاء ربه«وال ينفع العمل بالنية الصالحة 

  . دون أي إرشاك فيه ملن سوى ّهللا   ومن صالح العمل هو خلوصه ّ� 
دون إرشاك   ، وطاملا املؤمن يعبد ّهللا  ال يعبد ّهللا   فاملرشك باّ�  »ادة ربه أحداً وال يرشك بعب«

  وما يؤمن أكــ�هم بــاّ� «يف اإللوهية، ولكنه قد يرشك يف العبودية رئاء أو أو سمعة أماذا: 
  .»إال وهم مرشكون

نفس العمل  عبادة الرب لها جنبات قوامها النيات، ثم ظواهرها ومظاهرها، فال إرشاك يف
يف نفس او مقدماته، وال يف نيته باعثا وال غاية يف أية زاوية مــن مثلــث الزمــان وال إرشاك 
فيها ألحد حتى نفسه أن يعبد ربه حظوة روحيــة أو ثوابــاً أو فــراراً عــن عقــاب أم حالــة 
خارقة للعادة تحصل لبعض العابدين، فالعبادة الصالحة للقاء ربه مطلقاً متحلالً عــن أيــة 

ما عبدتك خوفاً من نارك وال ط�ًع «اسطة، هي املتحللة عن أي إرشاك، ك� يقول أهلها: و 
  !»يف جنتك بل وجدتك أهالً للعبادة فعبدتك

ء من أسفل الدركات إىل أعــىل الــدرجات وبيــنه� متوســطات، مــن  فالعمل العبادي بادى
ولة قابلة ولكنها درجات عبادة باطلة، ثم صحيحة غ� مقبولة غ� قابلة للقاء ربك، ثم مقب

  وهو أعىل الدرجات.» أو أد�«إىل مقام التديل: 
ومن أسفل الدركات العبادة الباطلة عالنية ورساً، حيث تفقد رشوط الصــحة يف ظاهرهــا، 

  والنية الخالصة الصادقة يف باطنها، ثم الفاقدة إلحداه�...
أم بعد ح� حيث يحب أن يظهــر  والفاقدة لصالح النية هي التي تؤ� بها رئاًء ح� يؤ�،

اإلبقاء عىل العمل أشد من العمــل إن الرجــل «بعد خفاء ويحمد عليه فتشملها الرئاء، ف
ليعمل فيكتب له عمل صالح معمول به يف الرس يضعف أجره سبع� ضعفاً فال يــزال بــه 
 الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه فيكتب عالنية و�حى تضعيف أجره كله ثــم ال يــزال

به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكر ويحمد عليه فيمحي مــن العالنيــة 
 ٢»الــ�اء رشٌك إن يس�اً من «بل و ١»أمرء صان دينه فإن الرياء رشك  ويكتب رئاًء، فأتقى ّ� 

                                                        
 ��ل:.... آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� أ�� ا��رداء ان ر��ل ا��ّ� ٢٥٧: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

 
  ). ا����ر ـ أ��ج ا����� و���� وا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� ���ذ �� ��� ���� ر��ل ا��ّ�     ٢

��� ا��ٔ��ار   ������ر�� وأن ا��ّ�  ��� ��رز ا��ّ�  ���ل: أن ����اً �� ا����ء ��ك وأن �� ��دى أو���ء ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���
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سواء أكان قبل العمل أن تخرب غ�ك أنــك ســوف تعبــد ربــك، أو معــه أن تــرا� غــ�ك يف 
العمل، أم بعده، أن تخرب �ا عملت رساً وجهراً بنية صافية، فالعمــل الصــالح الخــايل عــن 

  الرياء هو املتحلل عنه يف مثلث الزمان.
ربك عالنية دون رئاء إذ ال ترا� الناس، فإ�ا تعبد بينهم تقرباً إىل ربك إذ أمرك فقد تبعد 

كالحج وصالة الج�عة، أو تقريباً لغ�ك وتشويقاً كاإلنفاق جهراً، وهي عبادة صالحة خالية 
  عن إرشاك.

ثم تخرب أنك عبدت ربــك رساً،  ١وقد تعبده رساً إذ ال تجد أحداً ترائيه وأنت تحب أن تُرى
شيطان يحملك عىل املرائاة فتخــرب، أم أخــربت أو تعبده رساً مخلصاً وال تحب الرئاء، ثم ال

غ�ك أنك سوف تعبد ربك رساً، ولكنك أخلصت ح� العبــادة ثــم � تخــرب أحــداً بعــدها، 
  فأنت فيها كلها مراٍء رغم اختالف دركات الرئاء.

فإن كنت عبادة واجبة بطلب، إن كانت مستحبة سقطت، وعّل االخ�ة صحيحة النك فيها 
  تائب ع� نويت.

ال تنحرص بحال العمل، بل تشمل كل األحوال، فمن مــات  »وال يرشك بعبادة ربه أحداً «ف
  ، ومن مات عن عمل أرشك به غ� ّهللا  ، فهو صالح خالص ّ�  عن عمل و� يرشك به غ� ّهللا 

� يكن صالحاً، سواء أ� به حينه مرائاة الناس، أم أخرب به قبل أو بعد وقد أ� بــه رساً، أم 
  لناس مه� اختلف الرئاء فيها.، كل ذلك رئاء ا٢رب ولكنه كان يحب أن يراه الناسو� يخ

ثم ما وقع رئاًء ال ينقلب ع� وقع، وما وقع صالحاً دون رياء ينقلب إىل يــراء إذا اســتقبله 
  الرئاء، وال ينقلب رئاء إن كانت بنية صالحة مه� تقدمه الرئاء.

                                                                                                                                                         

����ا �� �����وا وأن ���وا �� ����ا و�� �����ا ������ ������ ا���� �����ن �� ��  ا������ء ا������ء ا���� ان

 ���اء �����.

��ل: أن أ��� أو����� ���ي ����� ر�� ذو �� ��  آ�� و ���� ا��� ���وأ��ج أ��� وا������ �� أ�� أ���� �� ا���� 

 �ر إ��� �������� ���� ����� و�� ��ا�� و��� ��ا���.ا���س �� ��¨���ة أ��� ���دة ر�� �� ا��� و��ن �����ً �� 

 
�� ا��ٓ�� ـ ��ل: ا���� ���� ����ً ��  ������ا����م�� أ��ل ا����� �� أ�� ����  ٢٦٤ح ٣١٥: ٣). ��ر ا������      ١

 إ��� ���� ����� ا���س ����� أن ���� �� ا���س ���ا ا��ي أ��ك ����دة ر��...  ا���اب �� ���� �� و�� ا��ّ�

 
���ل �� ر��ل  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ��� د�� ا���� �� ����� ��ل ��ء ر�� إ�� ا����  ٢٥٥: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

 ».��� ��ن ����ا..«وأ�� ان ���ل �� ���اً �����:   : أ���ق ������� وا���� ��� �� ��� ا��ّ� ا��ّ�
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ن فمه� أرشك العابد يف عبادة ربه أحداً سوى ربه، فعمله ـ إذاً ـ غ� صالح، حتــى إذا كــا
هذا األحد نفسه أنه يرتاح ويبتهج نفسياً من هذا العمــل، الهلــم إال إذا كانــت رياحــة يف 

دون شهوة النفس، فضالً ع� إذا ارتاح برئاء النــاس، أظهــر لهــم عمــالً أم أّرش   مرضات ّهللا 
األول� واآلخرين ببقيع واحد ينفــذهم البرصــ ويســمعهم الــداعي   إذا جمع ّهللا «عنهم ف

 رشيك كل عمل ُعمل يل يف دار الدنيا كان يل فيه رشيك فأنــا أدعــه اليــوم وال قال أنا خ�
  .١»أقبل اليوم إال خالصاً...

 متكــأ أم أو يصــيل ٢واإلرشاك يف العبادة قد يكون يف نفــس العبــادة كــان يتوضــأ �ســاعد
  �ساعد وهو قادر عىل الصالة دون متكأ او مساعد.

  ثم اإلرشاك يف نية العبادة قد يكون يف باعثها أو غايتها أم ه� معاً، فمن ال يبعثه أمر ّهللا 
ورضوانه إال بإمٍر آخر فقد إرشك فيها، ومن يبتعث بأمره تعاىل ولكن اخف ما يكون هناك 

الص يف باعث العبادة وغايتها رشط لصحتها، وقد ال ينافيــه أمر آخر فقد أرشك فيها، فاإلخ
  دون أن يكون باعثاً أو غاية لها. ٣أن يرسه ظهورها

وإرشاك أحد يف عبادة ربه يشمل رئاء الناس فيهــا، وإرضــاء نفســه ضــمن مــا يــريض ربــه، 
ه وال يرشك بعبــادة ربــ«واإلشرتاك فيها وقد أمر أن يأ� بها وحده، وكل ذلك يشمله النفي 

  لنفسه خفاء فال تبطل.» أحداً «، ولكن يف شمول »أحداً 
                                                        

ا�������   إ�� ���د ا��ّ�«.... �� ��أ آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ��اد �� أوس ��ل ��ل ا����      ١

 .»ء ر�� ������ ����ً �����ً و�� ���ك ����دة ر�� أ��اً ا������� ��� ��ن ���� ���  إ�� ���د ا��ّ�«

 
�� إ��ا��� �� ا���ق ا����� �� ا���� �� ���   �� ا����� ��� �� ���� �� ��� ا��ّ� ٢٦٧). ا����ر ح     ٢

��� ���� ا���� ���� ان ������ �����ة ����ت ��� ا��� ���� ���� ذ�� و��ل: و ا����م ����ا���� ��ل: د��� ��� ا���� 

�� �� ���! ���� ��: �� ������ أن أ�� ���� ���ه أن أو��؟ ��ل: ���� أ�� أوزر أن؟ ��� ��: و��� ذ��؟ 

و��� » ���دة ر�� أ��اً ��� ��ن ���� ���ء ر�� ������ ����ً �����ً و�� ���ك �«�� و�� ���ل:   ��ل: أ�� ���� ا��ّ�

ء  د�� ����ً ��� ا���ٔ��ن ��آه ����� ا����م ����ء �����ة و�� ا����دة ��ٔ��ه أن ������ ���� أ�� وروي أ��  أ�� ذا أ����

�����ة وا����م ��� ��� ��ه ا���ء ���ل: �� ���ك ����دة ر�� أ��اً، ���ف ا���ٔ��ن ا����م و���� ا���م ا����ء 

.����� 

 
��ل: ��ٔ��� �� ا���� ���� ا���ء �� ا����  ا����م �������� �� زرارة �� أ�� ����  ٢١٥: ٣). ��ر ا������      ٣

إذا �� ���� ذ�� ���� ـ ���اه إ���ن ����ه ذ��؟ ��ل: �� ��ٔس! �� �� أ�� إ�� و��� أن ���� �� �� ا���س ا���� 

 أ��ل ���� �� ��� ���ره �� ��ا��� أو ������.
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واما أن يأ� بها دون إرشاك أحٍد، يبتغــي بهــا الفــرار عــن العقــاب او طلــب الثــواب، فــال 
تشملها اآلية مه� كانــت عبــادة العبيــد او التجــارة، دون االحــرار، فهــذه درجــات ثــالث 

  . ال يف نيتها مع ّهللا للعبادة الصحيحة املقبولة حيث ال رشيك فيها فيها و 
  عبادة وعبودة وعبودية

  فالة
َعَىل َحرٍْف فَِإْن أََصابَُه َخْ�ٌ اطَْ�َنَّ ِبــِه َوإِْن أََصــابَتُْه ِفتْنَــٌة انَقلَــَب    َوِمْن النَّاِس َمْن يَْعبُُد ّهللا «

نْيَا َواالِْخرََة ذَلَِك ُهَو الُْخْرسَاُن الُْمبِ    ١»�ُ َعَىل َوْجِهِه َخِرسَ الدُّ
عىل آيــة حــال،   ذلكم الناس مقلَّدين ومقلِّدين كانوا هم النسناس املرشك� ال يعبدون ّهللا 

وهؤالء ناس موحدون ولكنهم النحرافهم يف حرفهم لعبادة ربهم خارسون، ف� هــو ذلــك 
  الحرف الهارف الجارف الذي ينزل به االقدام ويُضل به أقوام؟

رف اليشء طرفه وجانبه وهامشه، دون أصهله ومتنه، ولكنه جانب له يربطه بغ�ه عند ح
عدم االرتباط، إذاً فهو يف أصله ال أصل له وال معنى يف ذاته ربطــاً وســواه، ولــذلك ســمى 
الحرف يف الكالم حرفاً ألنه جانب غ� أصيل يربط أصيالً بأصيل. اس�ً باسم ام بفعل، فــال 

  .معنى له يف نفسه
كسائر االفعال قد تكون متأصلة يف حياة العابد، متعرقة يف قلبه وإىل جوارحه،   وعبادة ّهللا 

فسائر أفعاله حرف، وسائر حيوياته هامشية عىل ذلك امل� املت� املكــ�، فــال ينحــرف أو 
ينجرف عن عبادة ربه مه� قاست الظروف وعرقلت الحياة، بــل وتزدهــر وتنبهــر تحــت 

  ادة األحرار.الضغوط وتلك عب
وتقابلها العبادة الحارفة املحرتفة، التي هي حرف وأداء ملــا يهــواه مــن حياتــه وشــهواته، 

فهي عىل حــرف وطــرف وهــامش مــن الحيــاة أم   فأصله يف حياته ما يهواه، فإن يعبد ّهللا 
وجه واحد من وجه العبادة، وهو وجه التجارة الدنيوية، فال يعبد ربه لعى كــل الوجــوه، 

طليقة عن هواه ورضاه، فإ�ا اتخذ إلهة هواه يهوى منه ك� يهــوى مــن هــواه، إذاً عبادة 
  . فهو عابد هواه دون ّهللا 

فهي تزداد اذا زادت فياه نزوات الحياة، وتنقص أم تُنقص إىل ضدها إذا نقضت أو نقضت 
  له أصالً يُهدف، إ�ا هي حرف يُحرف ويهرف.  فيها نزوات، فليست عبادة ّهللا 

  بها لحيونة الحياة وشهواتها، أم إذا قارنتها فنع� هي، وإذا فارقتها فبس� هي: يحرتف
بخــ�ه ال بعبادتــه إال كــأداة » اطــ�ن بــه«بحرف العبــادة ام يف ظرفهــا » فإن أصابه خ�«

                                                        
 .١١). ��رة ا���: ا��ٓ��      ١
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وقرين، فعبادته إذاً ذريعة اطمئنانه بخ� يهواه، فإن كانت املعصية توصله إىل ذلك الخ� 
  االطمئنان. انقلب اليها لنفس

وعله حرف الذي كــان » انقلب عىل وجهه«وابتالء » فتنة«بها أو يف ظرفها » وإن أصابته«
عليه حيث كانت العبادة وجهاً ظاهراً حارفاً لحياته دون أصالة، فهو ينقلب عىل   يعبد ّهللا 

  حرفه ويرتك العبادة حيث يراها ـ بزعمه ـ سبب الفتنة أم قرينة لها.
ن املضطرب الدين، الضعيف اليق�، الذي � تثبت يف الحق قدمــه، وال وهذه صفة اإلنسا

استمرت عليه مريرته، فأوهى شبهة تعرض له ينقاد بقيادها، ويفارق دينــه لهــا، كالقــائم 
  عىل حرف مهواة، فأد� عارض يزلقه، وأضعف دافع يطرحه.

� النبــي وقد أسلم رجــل مــن اليهــود فــذهب برصــه ومالــه وولــده فتشــاءم باإلســالم فــأ 
فقال: أقلني فقال: إن االسالم ال يقال، قال: � أصــب يف دينــي هــذا خــ�اً ذهــب آلـه و عليه هللا صىل

: يا يهودي! اإلسالم يَسِبك الرجال ك� تسبك النار آله و عليه هللا صىلبرصي ومايل ومات ولدي، فقال 
  .١»خبث الحديد والذهب والفضة، ونزلت اآلية

فيســلمون فــإذا رجعــوا إىل بالدهــم فــإن  آلـه و عليـه هللا صـىلكان ناس من االعراب يأتون النبــي «و
وجدوا عام غيث وعام خصب وعام والد حسن قالوا إن ديننــا صــالح فتســمكوا بــه، وإن 

  .٢اآلية  وء وعام قحط قالوا ما يف ديننا خ� فانزل ّهللا وجدوا عام جدب وعام والد س
ثد تعم أصل العبادة وفرعها، فاألوىل هي العبادة الطليقة عــن » عىل حرف  يعبد ّهللا «ثم 

  هم قــوم وحــدوا ّهللا «طقوس مقررة يف الرشعة املرضية، والثانية هي املرضية، ومن األول 
ه و عليـه هللا صـىلفخرجوا من الرشك و� يعرفوا أن محمــد    وخلعوا عبادة من يعبد من دون ّهللا   آـل

ه و عليـه هللا صـىلعىل شــك يف محمــد   فهم يعبدون ّهللا   رسول ّهللا     ومــا جــاء بــه فــاتوا رســول ّهللا  آـل
وقالوا: ننظر فإن ك�ت أموالنا وعوفينا يف أنفسنا وأوالدنا علمنا أنه صادق وأنــه  آلـه و عليه هللا صىل

                                                        
 ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� ���� ���� �� أ�� ���� ��ل: ا��� ر��.... ٣٤٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

 
 ). ا����ر ا��ج ا�� ا�� ���� وا�� ��دو�� ���� ���� �� ا�� ���س ��ل ��ن ��س...     ٢

و��� �� ا���� ��ن ا���� ��ٔ�� ا������ �����اً �ٕ�ن �� ���� و������ ���� ا����� وو��ت ا��أ�� �����ً وا���� 

��ا �� ز�� أ��ف ا����دة �� ���ي وو��ي وأن  آ�� و ���� ا��� ������� ا���� و��ت د�� ����   ا��ّ����� ���اً ��ل و

���� ا����   ��� ��� ���� وا����� ���� ا����� واز��� ���� وا����� ا����� وو��ت ا��أ�� ا���ر�� ��ل وا��ّ�

 و��ي و����.�� ز�� أ��ف ا�����ن �� ���ي وأ��� و  د�� ����اً ��ا وا��ّ�
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  ١»، وإن كان غ� ذلك نظرنا... رسول ّهللا 
ؤالء األغبياء، بعبادتهم الجوفاء الخوءا قد يخرسون اآلخــرة واالوىل بــرتك الــدنيا للــدنيا، ه

يفضلونها  ٢متذرع� بعبادتهم والتظاهر بزي الصالح� لذات هذه االد� كالرئاسة الباطلة
ات، التي هي أركس من كافة الحيوانات  عىل سائر اللذات وهيهات هيهات من هذه الهوَّ

» فإن أصابه خ� أط�ن به«رتك لذاٍت ظاهرة ألخرى متخيلة مزخرفة باطنة، والشهوات، ي
تــرك الظــاهر اىل » وإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهــه«وظل عىل ظاهر تقشفه وعبادته 

  ».خرس الدنيا واآلخرة هو الخرسان املب�«مرتوك الباطن 
ء باســتحباب الســمعة السائر يف مفاوز االعتداء، والخائض يف مراتع الغي وتــرك الحيــا«ف

هو  والرئاء والشهوة والتصنع إىل الخلق، املتزيي بزي الصالح�، املظهر بكالمه ع�رة باطنه
يف الحقيقة خال عنها، قد غمرتها وحشة حب املحدة، وغشيتها ظلمة الطمع، فــ� افتنــه 

  .٣»بهواه وأضل الناس �قالته؟...
ذلك بالرغم من أن العقيدة الصالحة هي الركيزة الثابتة الدائبة يف حياة املؤمن، يدأب يف 

بحبها قدر املستطاع كاالصل القمة أو الوحيد يف حياته، تضطرب الدنيا   تكميلها، ويعبد ّهللا 
داث، ووتتهــاوى حولــه االســناد وأهلوها من حوله وهو ثابت ال تزعزعه او تتجاذبه األحــ

  وهو مستند يف كل ذلك إىل قاعدة اإل�ان القا�ة عىل أية حال.
جزاًء يف   ليس اإل�ان والعبادة هنا له رأس املاس يتجربه� ملتعة الحياة الدنيا، فال يعبد ّهللا 
لتي يلجأ هذه األد�، مه� كان ناظراً إىل األخرى، بل هي هنا يف ذاتها جزاء فإنها الحمى ا

  !»تطمنئ القلوب  أال بذكر ّهللا «إليها وال يفجع لديها 
أليس ذلك جزاًء أنه الثابت املطمنئ يف مهب الرياح، ومــن دونــه مــن تتجــاذبهم الريــاح، 

                                                        
��ل ��ٔ��� �ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ�  ������ا����م�� ا����� ���� ���� �� زرارة �� أ�� ����  ٤٧٣: ٣ا������  ). ور     ١

���� ���ء » وإن أ����� ����«���� ����� �� ا�����» �ٕ�ن أ���� ��ٌ� أ���ٔن ��«�� و��   ��ل: �� ��م.... ��ل ا��ّ�

 ا���� ��� ��� إ�� ا���ك...» ا���� ��� و���«�� ���� 

 
 ���� ���� ���ل ���: �ٕ�ن �� ا����م ������ ���ب ا������ج ������� �� ا����  ٤٧٤: ٣). ��ر ا������      ٢

ا���س �� ��� ا����� وا��ٓ��ة ���ك ا����� ������ و��ى إن ��ة ا������ ا������ أ��� �� ��ة ا��ٔ��ال وا���� ا������ 

 ا������ ����ك ذ�� ا��� ����ً ������� ا������.

 
 : وأ�� ا�����...ا����م �����دق ). ا����ر �� ����ح ا����� �� ا�ٕ���م ا��     ٣

 



 87

وتتقاذفهم االرباح، وهو كالجبل الرساخ ال تحركه العواصف وال تزيلــه القواصــف، قابــت 
  ؟ راضياً �رضات ّهللا   الصلة باّ� 

لعبادة عىل حرف هي بصيغة أخرى عبادة التعابد، يعبد ربه إذا عبده واطاعــه ربُّــه يف وا
هواه، كأنه يقول يف ذلك الحرف: أعبدك ح� تعبد�، وال أعبدك حــ� ال تعبــد�، تجــارة 
فاجرة يف العبادة، وهي يف الحق عبادة الهوى، املتظاهرة بالهدى، وهي انحص من تركهــا، 

  ، والعامل لها عىل حرف منافق أرش من كافر.حيث التارك لها كافر
ونبلوكم بالرش والخ� «إن إصابة الخ� الرخاء والفتنة البالء عند العبادة كلتاه� فتنة وبالء 

بل الفتنة يف الرخاء اف� وأبىل منها يف البالء، فكيف عرب هنا عن فتنة الرخاء بالخ�  »فتنة
  واختص التعب� بالفتنة للبالء؟

ن من هذه عبادته ال يرى الخ� بــالًء إذا ال يثقــل عــىل طبعــه، والبــالء يف مقيــاس ذلك، ال 
  األغفال هو ما يثقل عىل الطبع، واملنافق ال يرى الخ� اال مالئم طبعه وموصل شهوته.

  وتراه إن أصابته فتنة كيف ينقلب عىل وجهه، و� تكن عبادته عبادًة من أول امره؟
ادته، فإن أصابته فتنة ترك ذلك الحرف الظاهر أيضــاً كــ� ذلك ألن وجهه هو حرفه يف عب

  .»وذلك هو الخرسان املب�«كان تاركاً لحق العبادة منذ كان 
  عند الفتنة:  يف ظاهر الحال يف إصابة الخ�، ثم يجاهر يف دعوة غ� ّهللا   لقد كان يدعو ّهللا 

»لبعيدما ال يرضه وال ينفعه ذلك هو الضالل ا  يدعو من دون ّهللا «
١.  

ال ســواه،   قياساً إىل بغيته من دنياه، إذ ال ضار وال نــافع إال ّهللا » ال يرضه وال ينفعه«وهنا 
ذلك هو الضالل «غ� الضار وال النافع   الضارِّ النافع إىل دعاء غ� ّهللا   واالنقالب من دعاء ّهللا 

، ولكن االنقالب من دعاء  ضالالً قريباً عله ينتبه فيدعوا ّهللا فإن ترك أية دعوة كان  »البعيد
  ضالل بعيد ما أبعده! وليس فحسب أنه ال يرضه وال ينفعه، بل  إىل دعاء غ� ّهللا   ّهللا 

»يدعو ملن رضه أقرب من نفعه لبئس املوىل ولبئس العش�«
٢.  

واآلخرة، وليس نفعه إال تخيالً ال �لك أية حقيقة وواقعية،  ومن رضه االقرب خسار الدنيا
فإن من يدعوه من وثن أو شيطان أو طاغ أو سند من بني اإلنسان، رضُّه يف عــا� الضــم� 
اذ يتوزع القلب اثقاالً بالوهم والذل، ورضه يف عا� الواقع وال سي� إذا وقعت الواقعة أنه 

   أية حال، مه� كان نفعه املتخيل أقرب زمنياً فيالخيال.قرباً واقعياً عىل »أقرب من نفعه«

                                                        
 .١٢). ��رة ا���: ا��ٓ��      ١

 
 .١٣). ��رة ا���: ا��ٓ��      ٢
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أصالً ـ ال حرفاً ـ وعىل أية حال، وال يتخذ موىل وال عش�اً   ذلك، وأما املؤمن الذي يعبد ّهللا 
  ، فهو رابح يف كل األحوال: إال ّهللا 

يفعــل   ن ّهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناٍت تجري من تحتها األنهار إ   إن ّهللا «
»ما يريد

١.  
وليست هي فقط جنات اآلخرة، بل وجنة االطمئنان والرضوان هي عش�ته يف دنياه وإىل 
عقباه، بالملؤمن هو جنات يف عقليته ونفسيته، يف عقيدته وعمليته، جنات يف حياته كلهــا 

  . واطمئنان باّ�   بيشء بجنب رضواٍن من ّهللا مه� اعرتضته الباليا والرزايا، فانها ليست 
يفعــل «لــيس   وال يريد إال خ�اً، وعدالً وفضالً، ومن دون ّهللا  »يفعل ما يريد  إن ّهللا «ذلك ل
إن كان ممن يريد، إذا ال تحلق قدرته عىل كل مراده، فضــالً عمــن ال يريــد مــن » ما يريد

  أوثان وأصنام!
يف الــدنيا واآلخــرة فليمــدد بســبٍب إىل الســ�ء م ليقطــع   من كان يظن أن لن ينرصه ّهللا «

»فلينظر هل يذه� كيده ما يغبظ
٢.  

هذه اآلية من معارك اآلراء ب� املفرسين فهي حريَّة بتدبر الئق بالغ علينــا نفرســها كــ� 
لــ� نحصــل عــىل املعنــى هي دون تحميل وال تأويل، رسداً ملحتمالت ثم ســرباً وتقســي�ً 

  االليق بلفظ اآلية وموقفها.
الذي يبدو من جو اآلية أنه كان هنالــك غــيظ مــن ظــن لعــدم النرصــة اإللهيــة يف الــدنيا 

ر كيــد  واآلخرة، ثم تعجيز بسبب ظاهر مقرتح كيداً ألذهاب ذلك الغيط ولن يذهب بــاى
  ه.هو الفاعل للنرص يف الدنيا واآلخرة وهو التارك ل  حيث ّهللا 

والسبب يف أصل اللغة هو الحبل الذي يصعد به النخل، ثم كــان مــا يتوســل بــه إىل يشء 
مادياً ومعنوياً، فاعلياً أم ظرفاً معبداً لفعل، فهو ـ إذاً ـ يعم كل وســيلة لكــل مــا ستوســل 

»تربء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم االسباب«إليه ك� 
٣.  

ومن االسباب ما هي ظاهرة، ومنها غ� ظــاهرة �كــن التوســل اليهــا، ومنهــا مــا ال �كــن 

                                                        
 .١٤). ��رة ا���: ا��ٓ��      ١

 
 .١٥). ��رة ا���: ا��ٓ��      ٢

 
١٦٦: ٢).      ٣. 
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»وآتيناه من كل يشء سبباً «تعاىل ك�   التوسل إليها وبها إال �ا يسببها ّهللا 
١.  
 وقال فرعــون يــا«ثم هنا أسباب أرضية من ذلك املثلث وأخرى س�وية أك�اه من الثالث 

»هامان ابن يل رصحاً لعيل أبلغ االسباب. أسباب الس�وات فأطلع إىل إله موىس
وقد تأ�  ٢

»فل�تقوا يف األسباب«يف مرسح التعجيز 
  وهي طرق الس�ء بوسائلها الغيبية. ٣

د به، أم قطعاً ملسافة والسبب يف اآلية هو املمدود الذي يحاول ماده أن يقطع، قطعاً ملا �
س�وية فيه، فكٌل منه� قطع، وكاله� م� ال يتأ� لناس عادي� غ� مؤيدين بنرصة الهية 

  خاصة.
إذا ال ُ�د إىل الس�ء، وإ�ا إىل سقف وال يسمى ســ�ًء، ثــم  حبــل  ٤أنه ليس حبل الخنف

الخنف وال يُقطع، بل يربط بيشٍء عٍل ثم يعلق عليه ل� يخنق، مه� تصح عنايته ضــمن 
  املعنى الصالح فيعني القطع قطع نفسه بخنقه.

يف أمر س�وي، قطعاً لــزرق آت إ�ا هو سبب ممدود من األرض إىل الس�ء قصداً لعملية 
رزق اآلخــرة واألوىل، ام قطعــاً لتلــك املســافة  »يف الســ�ء رزقكــم ومــا توعــدون«منهــا ف

املمدودة بسبب حتى يرتقى مادُّه إىل الس�ء ليقطــع، ثــم هــو بــذلك الكيــد يــذهب مــا 
يجابهــا يغبظ، حيث أغاظته النرصة اإللهية سلباً أو إيجاباً، قطاً لسلبها حتى توجــب أم ال 

  حتى تسلب.
  وهناك يف اآلية محاور ثالثة: ظن فمد وغيظ، والظــن كــ� يلــوح هــو الظــن الســوء بــاّ� 

بإحالة نرصته يف الــدنيا واآلخــرة، واملــّد كوســيلة مقرتحــة تعجيزيــة تثبيتــاً لتلــك اإلحالــة، 
  وإذهاباً لذلك الغيظ.

املذكورة قبله نصاً، أم » من«أنه  »لن ينرصه«فهنا احت�الن اثنان يف مرجع ضم� الغائب ل

                                                        
٨٤: ١٨).      ١. 

 
٣٧: ٤٠).      ٢. 

 
١٠: ٣٨).      ٣. 
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  وجّو اآلية يناسبه� كليه�. آله و عليه هللا صىلهو الرسول 
أنه  » عىل حرف... فإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهه. يدعو من دون ّهللا   يعبد ّهللا «فالذي 

 »خرةيف الدنيا واآل   لن ينرصه ّهللا «ف  يبلغ به انقالبه عىل وجهه لحد الظن ان نارصه غ� ّهللا 
ال ينرص املؤمن ال يف الــدنيا وال يف اآلخــرة،   وك� اختلج يف بعض الخوطر الضعيفة كأن ّهللا 

، فاقداً كــل نافــذة  وذلك حين� أصابته فتنة فانقلب عىل وجهه آيساً يف الرض من عون ّهللا 
، فيســتبد بــه الضــيق والضــنك ويســتط�ه إىل  مضيئة، وكل نسمة رخية بهية مــن روح ّهللا 

 »فليمدد بسبب إىل الســ�ء ثــم ليقطــع«، فيومر حنيئٍذ تعجيزاً  اس مطلق عن رحمة ّهللا إي
هــل يــذهب كيــده مــا «مسافة بينه وبينها كيداً إليجاب النرصة له، فيــزول بــذلك غيظــه 

  به ومن من عدم النرص؟! »يغيظ
رصــه وتــارك ، وهو ناٌرص مــن ن وليعرف هؤالء االغفال ان ليست النرصة اإللهية إال بيد ّهللا 

  من تركه.
ال ينرص محمداً يف الدنيا واآلخرة يف مرســح الجــو   ثم املرشكون الذين كانوا يظنون أن ّهللا 

امل�، حيث كان يف أضيق الضيق، فياساً لغائب اآلخرة إىل حارض دنياه يف مكة، وسناداً إىل 
 »يف الــدنيا واآلخــرة  إن لن ينرصه ّهللا «ان من آمن ابتىل، فإذا فهناك ضابطة لهم ـ هابطة ـ 

تش� �ضيه البعيد إىل ذلك الظــن البعيــد البعيــد، ثــم رآوه بعــد الهجــرة  »كان يظن«ك� 
منصوراً معزراً ـ والسورة املدنية ـ أخذتم الغيظة الخانقة ملا ملســوا الواقــع املــد� خــالف 

 هــو دأبهــم يحملهم كيداً لقطع تلك النرصة العظيمة كــ�  ظنهم املحيل لنرصته، فهنا ّهللا 
لعيل أبلغ االسباب.... أسباب الس�وات فــأطلع «الدائب، ومن قبل حاوله فرعون وأرضابه 

  .»اىل اله موىس
منترص من س�ء الربوبيــة، بجنــد مــن الســ�ء   فإن رسول ّهللا  »فليمدد بسبب إىل الس�ء«

 »ليقطــعثم «هذه النرصة عن الرسول، أم  »ثم ليقطع«ووحي من الس�ء ورزق من الس�ء 
  .١تلك املسافة إىل املأل األعىل، ول� يقطع هناك سبب النرصة اإللهية لرسول الس�ء

  من تلك النرصة اإللهية؟!.» ما يغيظ«هذا املستحيل » هل يذه� كيده«إذاً  »فلينظر«
تعم الرسول املظنون فيه، والظان، كال لحده، ولفظ اآلية تحتمله�،  » لن ينرصه ّهللا «اذاً ف 

عليها تال�ها، والقرآن ح�ل ذو وجوه فاحملوه اىل احسن الوجوه، وهــ� واآليات السابقة 

                                                        
����   ـ أ��ج ا�� ا�� ���� �� ا�� ز�� �� ا��ٓ�� ��ل: �� ��ن ��� أن �� ���� ا��ّ� ٣٤٧: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

أ��� �� ا��ـ��ء �ـ� ����ـ� أي �ـ� ا���ـ� و����� ��ا ا��ٔ�� ������ ��� ������ ذ�� �� أ��� �� ��� ��ٔ��� ��ن 

 أن ��ر.  ا���� ا��ي ��ٔ��� �� ا��ّ�
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من ذلك االحسن، استنباطاً ـ دون أي تحمل ـ من نفس اآلية بجوها، مه� كان خنُقه مــن 
  .١الصالح ضمن املعني�، فالقطع هنا قطع نفسه بخنقه

  الطهارات الثالث بقول فصل
الَِة فَاغْ « ِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَيِْديَُكْم إَِىل الَْمرَافِِق َواْمَسُحوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إَِىل الصَّ

ٍر أَْو بِرُُءوِسُكْم َوأَرُْجلَُكْم إَِىل الَْكْعبَْ�ِ َوإِْن كُنْتُْم ُجنُبا فَاطَّهَُّروا َوإِْن كُنْتُْم َمرَْىض أَْو َعــَىل َســفَ 
ُموا َصِعيدا طَيِّبا فَاْمَسُحوا َجاَء أََحٌد ِمنُْكْم ِمْن الَْغائِِط أَْو الََمْستُْم ال نَِّساَء فَلَْم تَِجُدواَماءً فَتَيَمَّ

ُه َما يُِريُد ّهللا  لِيَْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرجٍ َولَِكْن يُِريُد لِيُطَهِّــرَكُْم َولِيُــتِمَّ    بُِوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم ِمنْ
َعلَيُْكْم َوِميثَاقَُه الَِّذي َواثََقُكْم ِبِه إِذْ قُلْتُْم    كُرُوا نِْعَمَة ّهللا نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن َواذْ 

ُدورِ    إِنَّ ّهللا    َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َواتَُّقوا ّهللا  »َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ
٢.  

ة بدنيــة إىل  فال بد  ، فهي الصالة باّ�  ... إن الصالة لقاء عبودي معريف مع ّهللا  لهــا مــن عــدَّ
، ومن العــدات البدنيــة الطهــارة الحدثيــة والخبثيــة كــ�  روحية ألنها االتجاه به� إىل ّهللا 

  الطهارة يف املالبس واملساجد.
وآية الطهارات الثالث هذه هي وحيدة منقطعة النظــ� يف ســائر القــرآن بجملتهــا، مهــ� 

  شاركتها آية النساء يف غ� الوضوء.
، م�  وإستئصاالً ملا ال يريده ّهللا   لينا أن نسرب أغوار البحث فيها استحصاالً ملا يرد ّهللا إذاً فع

لون آراءهم أو اج�عاتهم وشهراتهم ورواياتهم املذهبية عىل كتاب  اختلق ب� فقهاء يحمِّ
  !آله و عليه هللا صىل  وسنة رسول ّهللا   ّهللا 

هــارات الثالثــة؟ ألنهــم ـ فقــط ـ هــم الــذين بفــرض الط» الذين آمنــوا«وإ�ا يخاطب هنا 
يقومون إىل الصالة بالفعل، مه� كانت مفروضة عىل كافة املكلفــ�، كــ� وينــدد بالكفــار 

»قالوا � نك من املصل�«التارك� إياها: 
فال يؤمر الكفار بالصــالة ألنهــم ال يقومــون إليهــا  ٣

ة فهي مفروضة عليهم ك� هيه، ولكن توجيه الخطاب فضالً عن الصالة املرشوطة بالطهار 

                                                        
  � �ـ�ل: �ـ� �ـ�ن ��ـ� أن �ـ� ���ـ� ا��ّـ�ـ أ��ج ���ة ��ق �� ا�� ���س �� ا��ٓ� ٣٤٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

���� �� ا����� وا��ٓ��ة �����د ���� ��ل ������ ����ً إ�� ا����ء ��ل: ا�� ���ء ���� ا���� �� ����� ��ل: �� 

 ����� �� ��� ���ت.

 
٧: ٥).      ٢. 

 
٤٣: ٧٤).      ٣. 
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لتحقيق الطهارة تقدمًة للصالة إىل التارك لها حيث ال يعتقدها، إنه عبث ال طائــل تحتــه، 
  كأن يؤمر الذي ليس ليصعد عىل السطح بنصب السلم.

 فذلك خطاب اإل�ان تحقيقاً البرز مظاهره البواهر، بياناً لرشطية هامة من رشائط الصالة
يف مظهرها: الطهارة الحدثية، فبأحرى تحقيق رشيطة الطهارة القلبية مــع القالبيــة، فإنهــا 

  لب الطهارة وهي قرشها.
  ؟ وليس القيام ـ كأصل ـ رشطاً لفرض الطهارات!.»إذا قمتم إىل الصالة«وترى ماذا تعني 

يحســم مــادة  ممــ�» القيــام يف الصــالة«أو » القيام للصالة«دون » القيام إىل الصالة«هنا 
ر حتى تصلح العبارة!؟   التنزاع يف: ماذا يجب أن يقدَّ

فال تقدير هنا إال التدبر يف ألفاظ اآلية، ليظهر لنا أن كل تقــدير ال برهــان عليــه إ�ــا هــو 
ه و عليه هللا صىلتغدير وتعت�، وقد يروى عن النبي  قوله متابعة لنص اآلية: (إ�ا أمرت بالوضــوء  آـل

  .١ة)إذا قمت إىل الصال 
فالقيام إىل الصالة وإىل كل أمر ليس إالَّ االستعداد لها فعلياً لتحقيقها دون مجــرد القصــد 

  واإلرادة فإنها تناسب وإرادة الصالة بعد ساعات أو أيام.
نفسها، وال  فليس هو القيام يف الصالة حتى يقال: كيف تجب الطهارات حالة قيام الصالة

القيام للصالة حتى يقال: إنه ال فصل بينه وب� الصالة حتــى تتحقــق الطهــارا، اأء�ــا هــو 
ويقظة، شغالً ودون شغل، فك� يقال: إذا قمت إىل  ٢من أية حال، نوم» قمتم إىل الصالة«

                                                        
 .��٥ أ��اب ا����ء ح ٤). ا������: ب     ١

 
). ����� ����� إ�� ����� ��� ���� ا����� ا��ٔرد���� �� ا����ة أن ا������: إذا أرد�� ا����ة ��� إذا ��أت      ٢

 �ٕ�رادة ������ ��ٕ����ر ��ٔن ا���� ����� أ�� ���ك و�� ����ون ���.ا���آن، ��ٔ��� ���� ا

و��� �� ��� ا�����ن ������ ا����اد: إذا أ����: ���م ا����ة ����ن ��� �����ل ���� و���م ������� ��� وا���اد �� 

 إذا أرد�� ا����م. ا����� وإ�� ��م ��ٔ��� ا����ء �� ا����ة و�� ���� إ�����ً ����� ��� ا���اد ��� ا��ٔول:

و�� ����� ا��رر ����ا��ي، ا���اد �� إراد�� وا����� إ��� إ�����ً �����وم ��� ��ز�� أو ا���� ��� �����، إذ ��� 

 ا�����ر ����� ا�ٕ�رادة.

�� إ�� اذا أ��«: ���� �����: ا����م ����  ��� ����� ا�� ���� ����� ا����م ��� ���ن �� وم، ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�

 ».إذا ���� �� ا���م«�� ���� ����؟ ��ل:  »ا����ة

أ��ل: ���� �� ا��م ����� ����اق ����� ��� ��� ا��ٔ�� �� ا��ٔ��اث �� ��� ��م ا�������ع و�� �� 

ا�������ل ����� ا����م ����� ا����م �� ا���م، ��� ����� ا����م ��ٔ��ى ����� ا�ٕ����ق، ����� ا����م �� أي ���د 

� أي ��� ـ أ���ً ـ �� ا��ٔ��اث ���� �� ��� �� أ��، ������ب ا���م �� ا���ا�� ��� ا����م ��� ���م إ�� و�

ا����ة �� ����� ���� ا����� ا������ ا���� إ�� �����ً ����ى ا�����م �� ا����ٔ��، ا������دة �� ��� ���� �����: 
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تك للسفر، وال يعنــي القيــا م الجهاد فخذ حذرك وسالحك، وإذا قمت إىل السفر فخذ  ُعدَّ
تاركــاً غ�هــا إليهــا،  »إذا قمتم إىل الصالة«إليها إال االستعداد املشارق ملا تقوم إليه، كذلك، 

  .»إذا قمتم فاغسلوا...«فم� يتوجب عليك إحدى الطهارات الثالث، وهنا مسائل عىل ضوء 
قمتم إىل الصــالة «األوىل: هل تجب نية القربة يف الوضوء وسواها من الطهارات الحدثية؟ 

تفرض الوضوء ـ هنا ـ للصالة، والن الصــالة عبــادة محضــة ال يــؤ� بهــا إالَّ بنيــة  »غسلوافا
  .١القربة، فالطهارة املتفرعة عىل القيام إليها ال يؤ� بها إال لها وهذه نفسها هي نية القربة

فالطهارة لغرض الصالة هي عبادة صحيحة صــالحة للصــالة بــنص اآليــة، ثــم هيــه لســائر 
أم وللكون عىل الطهارة عبادة بثابــت الســنة، وإذا توضــأ ـ فقــط ـ للنظافــة أو  العبادات

للتربيد او للتسخ� أو للجمع ب� املرشوط بالطهارة وغاية أخرى فليس إالَّ ك� نوى، وأما 
إذا توضأ لغاية رشعية ولكنه رجح املاء البارد للرتيد به ضمناً أما أشبه فال ض�، وال بــد أالَّ 

  رئاٍء وسمعة ك� يف كافة العبادات. يكون بقصد
هل الصالة ـ وال سي� املفروضة ـ مرشوطة يف صــحتها بالطهــارة عــن الحــدث ووضــوًء أو 
غسالً أو تيم�ً عن أحدها؟ ظاهر االمر ذلك حيث القيام إىل الصالة املــأمور بهــا مرشــوط 

  .»ال صالة إال بطهور«بالطهارة واملرشوط عدٌم  عند عدم رشطه ف
ية: هل تجوز الطهارة للصالة قبل وقتها؟ قد يقال: ال، فإنها مقدمة لها فال يؤ� بها إال الثان

  عند وجوب الصالة!.
ولكنه نعم اللهم إالَّ يف الوجوب كأصل، فقد تجوز الطهارة لها قبل دخول وقتها بساعات، 

ل ام قد تجب املقدمة إذ ال �كن تحقيقها عند وجوب ذي املقدمة كمقــدمات الحــج قبــ
فرضه، وكغسل الجنابة قبل الفجر للصيام بناًء عىل القول به، أم يجــب عــىل املحــدث إذا 

  يريد أن يصيل ألول وقتها وهو محدث قبيله قدر أن يتطهر.
                                                                                                                                                         

وذ�� ���  »��ًء ������� �� و����� ���� ر�� ا�����ن...إذ ������ ا����س ا��� ��� و���ل ����� �� ا����ء «

���ل ���: و�� روي  ٤٠٥: ٢أن ا���م ���� �����ء آ��ت ا��ٔ���م �����ص  آ�� و ���� ا��� ����� ��م و�� ��ا�� �� ا���� 

 أ���ر ���ا��ة �� إ���ب ا����ء �� ا���م. آ�� و ���� ا��� ����� ا���� 

ا����م ��� �� ا���م ا������ع �ٕ�ن ��م ��� ا������ �� ���م ���، و��اد ���� أن ا����� أ��ل: وإ��ا��� ����ون 

 ������ ���م �� ا���م ��اء أ��ن �����ة أم ��ا��.

 
��ـ�، و�ـ�ل ). ذ�� أ������ إ�� و��ب ��� ا����� و�� إ��ا��ـ� ا��ـ���� و���ـ� وا���ـ� �ـ� �ـ�� وا�ـ� �     ١

» ا����رة �����ء �� ����� إ�� ا���� وا����� ����� إ�� ا����«و��ل أ�� �����: » ا����رة �� ����ج إ�� ���«ا��ٔوزا��: 

 أ��ل: وا��ٔ��� أن ������ن ����� ا����ب و�� ا����.
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ومع الغض عن كل ذلك فهو اجتهاد أمام النص، فــإن الســ�ح ـ وبصــورة راجحــة ـ إلقــام 
» غسق الليل وقران الفجرأقم الصالة لدلوك الشمس إىل«الصالة أول وقتها حيث 

إنه ـ ال   ١
محالة ـ س�ح لتحقيق الطهــارة لهــا ـ ألقــل تقــدير ـ قبيلهــا، وهــو الوقــت املشــارف لهــا 

فالطهارة للصالة مفروضة ك� الصالة ح� تقوم إىل الصالة قبيل  »إذا قمتم...«املستفاد من 
تها، وأما الطهارة لها قبل وقت ممتــد أكــ� وقت الصالة قدر الطهارة أو يزيد أم داخل وق

م� تحتاجه الطهارة فقد يجوز او يرجح، وال سي� للذي يسعى إىل مســجد إلقــام الصــالة 
مــا «وال يجد فيه طهوراً لها فعليه الطهارة للصالة قبل الخروج إىل املسجد، ويف الحــديث 

 رجحان الطهارة للصــالة فقد يدل عىل» وقر الصالة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها
قبل وقتها إضافة إىل اآلية نفسها اآليات اآلمرة باملسارعة إىل املغفــرة والجنــة، فــ� صــدق 
التهيؤ للصالة فالطهارة لها مأمور بها، واما قبله فقد يقال إنها غ� مأمور بهــا فــال ترشــع. 

ة قبل وقتها فال وقد يوهن الخطب أنه ثبت بذلك أال محظور يف تقديم الطهارة عىل الصال 
محظور، واالحوط أال ينوى فيها غاية الفريضة ح� ال يصدق التهيؤ، ثم التهيؤ قد يكون يف 
ضيق الوقت وأخرى يف سعته، فك� يؤمر بالطهارة يف الضيق كذلك يف الســعة مــا يصــدق 

  التهيؤ.
ن متطهراً الثالثة: هل الطهارة عند القيام إليها مفروضة عىل كل مكلف دون إبقاٍء وإن كا

  ؟ حيث األمر طليق � يختص هنا باملحدث�!٢قبل قيامه إليها
الوضــوء عــىل الوضــوء نــور عــىل «أم هي عىل املحدث� مفروضة ولغ�هم راحجة حيــث 

  ؟ واألمر ال يحتمل كال الفرض والنفل، ك� وال برهان له من قرآن أو سنة!.٣»نور
دون اختصــاص باملحــدث� كــ� هنــا، ثــم نســخ عمــوم أم إنها كانت مفروضة لكل صــالة 

واملائدة ناسخة غ� منسوخة! والسنة ليست عىل  ٤الفروض بفرضها عىل خصوص املحدث�

                                                        
٧٨: ١٧).      ١. 
 ). وذ�� ز�� ا��ٓ�� ��� ���� �� ا�����ن �� ����� و���� إ�� داود ا�����ي.     ٢

 
و���  آ�� و ���� ا��� �����ه، وروى ا����� ا����ص �� آ��ت ا��ٔ���م �� ا���� ). ���� ا����� ا���ا��ي �� ���     ٣

 : �� �� أن أ�� ��� أ��� ��ٔ����� ������ء ��� �� ���ة.آ�� و ���� ا��� ���أ���ً ��� 

 
  �� ���ان أن أ���ء ��� ز�� �� ا����ب ���� ��ل ��� ا��ّ�  ). و�� ا��ي رواه أ��� وأ�� داود �� ��� ا��ّ�     ٤

أ�� ������ء ��� ���ة ����اً ��ن  آ�� و ���� �ا�� ����� ����� �� أ�� ���� ا����� ا��ٔ���ري أن ا����   �� ��� �� ��� ا��ّ�

أو ��� ���� ���� �� ���� و�� ��� ا����ء إ�� �� ��ث و����� �� ���� ����ة �� أ��� ��ل: ��ن ا���� 
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  أية حال لتنسخ الكتاب!.
وهي  ١أم هي مخصوصة باملحدث� باألخبار وإج�ع الفرقة؟ وليس الخرب إالَّ موثقة واحدة

يقــة ال تتحمــل خاصــة ذلــك غ� موثقة!: أم يختص القيام بالقيام عن النــوم؟ واآليــة الطل
  القيام! ثم الحدث ليس ليختص بالنوم املختلف يف ناقصيته ب� األمة!.

ه و عليه هللا صىلأم إنه إعالم للرسول  أال طهارة عليه إالَّ إذا قام الصالة دون غ�هــا مــن األعــ�ل،  آـل
األعــ�ل  لــه مــا بدالــه مــن  ألنه كان إذا أحدث امتنع عن أي عمل حتى يتوضأ فأباح ّهللا 

وانحصار فرض الطهارات بالصالة خالف الرضورة اإلسالمية كتاباً وسنة!  ٢محدثاً إال الصالة؟

                                                                                                                                                         

 آ�� و ���� ا��� ���  �����ٔ ��� ��� ���ة ���� ��ن ��م ا���� ��� ا���ات ����ء وا�� ���ل ��� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

: ١: ���اً ����� �� ���! (��� ا���ري �� ��ح ���� ا����ري آ�� و ���� ا��� ���إ�� ���� ����ً �� ��� �����؟ ��ل 

٢٤٣.( 

أ��ل: و��� أ�� �� ��� �� ��ا ا���� ������ و��ن ا�����ة آ��ة �� ���� ����� ��� ������، وإ���ق ا��ٔ�� �� 

 ��ا ا�����.ا��ٓ�� ـ �� ��ن ـ ���� ا��ٔ�� �� 

 
 ). و�� ����� ا�� ���� ا�������.     ١

 
�� أ�� ��� �� ����   روى ����ن ا���ري �� ���� �� ��� ا��ّ� ٤٠٣: ٢). �� آ��ت ا��ٔ���م �����ص ص     ٢

إذا أراق ��ء ����� ��� ������ و���� ���� ���  آ�� و ���� ا��� ����� ����� ��ل: ��ن ا����   �� ���و �� ��م �� ��� ا��ّ�

 »�� أ��� ا���� آ���ا إذا ����....«�ٔ�� أ��� ������ٔ و��ءه �����ة ����� �� ذ�� ��� ���� آ�� ا����� ������ ��� �

��ٔ��� أن ا��ٓ�� ���� �� إ���ب ا����ء �� ا���ث ��� ا����م إ�� ا����ة، و��� ���� ���� ��� إ�� ا�� ���س ان 

إ��� أ��ت ������ء إذا ��� «ا����م �����ا: أ�� ��ٔ��� ����ء؟ ��ل: ��ج �� ا����ء ���م إ���  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

  و��� روى أ�� ���� ا����� �� ���� ا�� أ�� ���� ا�����ي �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�» إ�� ا����ة

 ».�� �� أن أ�� ��� أ��� ��ٔ��ت �� �� ���ة ����ء و�� �� و��ء ���اك: «آ�� و ���� ا��� ���

و�� �����ٔ ����� ����  آ�� و ���� ا��� ���وى ���دة �� ا���� �� ���� أ�� ����ن �� ا������ ��ل: أ��� ا���� و��� ر

���� ��غ �� و��ءه ��ل: �� ����� أن أرد ���� ا����م إ�� أ�� ��� ��� ��� و��ء، و��� �� ا�� ��� ��ل: ���� 

�� ��ج �� ���� أو ��ل ���ج ���� ر�� ���� ���� ��� ��د ���� �� �� ��� �� ��� ا������ و آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

��ب ����� ��� ا����� �� ��� و��� �� ��ب ���� أ��ى ���� ذرا��� إ�� ا������� ��  آ�� و ���� ا��� ���إن ا���� 

 �� ���رة.رد ��� ��ر�� ا����م و��ل: �� ������ أن أرد ���� ا����م إ�� أ�� �� أ�� ��� و��ء أو ��ل �
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»ال �سه إال املطهرون«ولقد سبق املائدة فرُض الطهارة ملس القرآن 
وفرض رد السالم دو�ا  ١

  رشط يكذب تركه له قبل الطهارة!
  باملحدث� بدليل اآلية نفسها. والقول الفصل هنا إن فرض الطهارة الثالث مخصوص

وإن كنتم جنباً فاطهرا وإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أحد منكم من الغــائط «ملكان 
إذ لو � يكن عدم الحــدث رشطــاً  »او المستم النساء فلم تجدوا ماًء فتيمموا صعيداً طبياً 

للحدث� األصغر  املهلفرض الطهارة � يكن للجنابة وملس النساء واملجيء من الغائط ـ الش
  واألكرب ـ دخل خاص يف فرض التيمم بدل الطهارة املائية.

ذلك، وحتى مع الغض عن ذلك النص فال تعني التطهــ�ات الــثالث إالَّ رشطيــة الكهــارات 
الثالث، فالقائم إىل الصالة وهو عىل طهارة سابقة كافية ال يوجه إليه األمر بتحقيق إحدى 

يصالً للحاصل، فقد يختص ـ إذاً ـ فرض الطهارات باملحدث�، وكون الطهارات الثالث إال تح
نور ليس ليعمم خطاب فرض الطهارات إىل املتطهــرين، وقــد  الوضوء عىل وضوء نوراً عىل

ه و عليه هللا صىليروى عن النبي  » ليطهــركم«ثــم  ٢»ال تقبل صالة من أحدث حتى يتوضــأ«قوله:  آـل
  ذيٍل اآلية دليل آخر عىل اختصاص الفرض باملحدث�.

  ت الصالة قبل آية املائدة بال وضوء؟وهل الوضوء فرض مد� كأخريات الفرائض؟ فكان
نزول آية الوضوء يف املائدة ال يدل عىل عدم فرضه من ذي قبل بالســنة، وهــي متظــافرة 

وهي تب�  آلـه و عليه هللا صىلدخلت عىل النبي  عليهاالسالمعىل فرضة قبل املائدة، وما يروى أن فاطمة 
  .٣»أئتو� بوضوء فتوضأ آله و عليه هللا صىلقال فقالت: هؤالء املأل من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، ف

                                                        
٧٩: ٥٦).      ١. 

 
����� إ���ق �� إ��ا��� ا������ ��ل أ����� ��� ا��زاق » ٢٤٥: ١). ��� ا���ري �� ��خ ���� ا����ري (     ٢

 ...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل أ����� ���� �� ���م ا�� ���� أ�� ��� أ�� ����ة ���ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 
) أ��ج ا�� ����� �� ا����زي ا��� ��و��� �� أ�� ا����د ��ـ�� �ـ�وة ��ـ� ان �����ـ� ٢٤٣: ١). ا����ر (     ٣

ا����ء ��� ��و�� ���ـ� �ـ�����، وو�ـ�� أ��ـ� �ـ� ���ـ� ا�ـ� ����ـ� أ��ـ�ً ��ـ� �ـ�ل: �ـ�  آ�� و ���� ا��� ������ ا���� 

�ي �� ��وة �� أ���� �� ز�� �� أ���، وأ���� ا�� ���� �� روا�ـ� ر�ـ� �ـ� �ـ�� �ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ�ي ا���

 ���ه، وأ���� ا����ا�� �� ا��ٔو�� �� ���� ا���� �� ���� ������ً.

ـ ��ٔ�� ��رة ���� ـ أ��د�� ا�ٕ���اء �� ��� ا������� و�����، �� �� ���  ذ�� ��� ����ك إ�� ���� ��ض ا����ء 

�� ��� �� إ�� ����ء �� ��� ا���، و��ل ا��  آ�� و ���� ا��� ������ إ���ق أ�� ا���� ���� وان ا����  ٣٤٣: ���١ري ا

 ا����� �� أ���م ا���آن �� ���ف أن ا����ء ��ن ������ً ��� ��و��� ��� ����.
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  ذلك فرض الوضوء، وإليكم شكليته حسب اآلية:
  »...إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا«

ظاهرة اآلية بل ونصلها أن الوضوء غســلتان ومســحتان حســب الرتتيــب املنصــوص فيهــا، 
فلو كان واجب التقدم » قمتم إىل الصالة«فالوجه هو األول دون ريب لتغريع غسله عىل 
  أو س�حه لغ�ه لكان ذلك العطف عبثاً غالطاً.

ك� وأنه هو قضية  ١رتتيبثم الواو مه� استعملت ملطلق الجمع بقرينة، ولكن ظاهرها ال
الذكر مرتباً في� ال �كن جمعه أو يصعب، وال سي� في� عطفت الواو عىل الفاء املرصحة 

لفاء، حيث تعطف عىل معطوف الفاء، ألن العطــف يف الرتتيب، فإن حكمها ـ إذاً ـ حكم ا
يعطف إىل املعطوف كل� للمعطوف عليه من مالبسات ومنها هنا تفرع غسل الوجه عىل 

  القيام إىل الصالة.
ثم وذلك الرتتيب حجة للس�ح فيه وال حجة ملا ســواه، وتوقيفيــة العبــادات �نعنــا عــن 

  إذا كان هناك إطالق نستند إليه. التبع� يف ترتيباتها ككمياتها وأوقاتها إالَّ
وخصوص صحيحة زرارة وغ�ها من املروي عــن  »به  إبدئوا �ا بدأ ّهللا «ومن ثم املستفيض 

السالم عليهموأ�ة أهل البيت املعصوم�  آله و عليه هللا صىل  رسول ّهللا 
  ، كل ذلك تقرر فرض ذلك الرتتيب.٢

  .٣إذاً فخالف ذلك الرتتيب غ� مسموح يبطل الوضوء مه� ذهب إليه من ذهب
  .»... فاغسلوا وجوهكم...«

                                                                                                                                                         

 
). ��� ذ��ه ����� �� أ�� ا���� ���� ���م و��� ذ�� �� ���ب وا����� وا���اء و���� وأ�� ��� ا��ا��      ١

 وا������.

 
�� و��: ا��ء ������ �� ������� ��   ا��ّ� ��ل: ���� ��� ا����ء ��� ��ل ا����م ����). ����� زرارة �� ا�����      ٢

أ��� ا��أس وا������، و�� ��� �� ����ً �� ��� ��ي ��ٍء ����� �� أ��ت �� �ٕ�ن ���� ا��راع ��� ا���� ��ٔ��ء 

  ������ وا�� ��� ا��راع وإن ���� ا���� ��� ا��أس ��ٔ��� ا��أس ��� ا���� �� أ�� ��� ا����، إ��أ ��� ��أ ا��ّ�

.�� 

 
). ذ�� ا�� ����� و���� وا���ري وا�� ����د وا���� وا��وزا�� إ�� ��م و��ب ا������، و��ل ا������:      ٣

وأ�ـ�   و��ـ� ا��ّـ� ا��ـ��م ���ـ�ا���، و�ـ� رووا �ـ� ��ـ� �� ����� ��� ا��را��� ��� ا���� و�� ��� ا������ ��� ا�ـ�ر

 ����ة: �� أ���� ��ٔي أ����� ��أت إذا ا���� و����
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الوجه هو ما يواجه به ويواجه، وهو الظاهر منه دون الباطن مــن الفــم أو العــ� أو مــا 
واأل�ــة مــن آل  آلـه و عليـه هللا صـىلســول تحت كثيف اللحية، وقد ُحدَّ فــي� رواه أصــحابنا عــن الر 

�ا دارت عليه اإلبهام والوسطى عرضاً وما ب� قصاص شعر الرأس والــذقن  السالم عليهمالرسول 
والواجب غسل ما صدق عليه الوجه فال إعتبار بكرب الوجه أو صغر اليــد أو كربهــا،  ١طوالً

  ك� ال اعتبار بالقدر الذي يغسله أك� الناس ما � يصدق �ام الوجه بالنسبة له خاصة.
ب� العذار وال داخل الفم واالنف والع� فال وجه إلدخال األذن� وال البياض الذي بينه� و 

ـ يف الوجه، ففي غسلها وجوباً او استحباباً بدعة مه� قال بــه قــائلون وطــال يف توجيهــه 
  .٢طائلون

ب غسل بطن االنف استنشاقاً والفم مضمضمة باالحاديث اآلمــرة بهــ� غــ� وتوجيه وجو 
وجيه، لخلو جملة أخرى منها، وهي األخرى موافقة لطليق اآلية أمراً بغسل الوجــوه دون 
زيادة، فحتى لو دل دليل عىل وجوب غسل غ� الوجه معه � يكــن ليــدل عــىل أنــه مــن 

  غسل الوجه أو من أصل الوضوء يف وجهه.
فس  السند ال يجب استبطان كثيف الشعر ك� تدل عليه املستفيضة ومنها الصحيحة وبن

                                                        
  ��ل أ����� �� �� ا���� ا��ي ����� أن ����ٔ ا��ي ��ل ا��ّ� ������ا����م). ��� ����� زرارة �� أ�� ����      ١

����� ا��ي �� ����� أن ز�� ���� و�� ���� ��� إن زاد ���� �� ���� وأن ��� ���   ا��ي أ�� ا��ّ������ ���ل: ا���� 

إ�� ��ل �� دارت ���� ا����� وا�ٕ����م �� ���ص ��� ا��أٍ إ�� ا���� و�� ��ت ���� ا��ٔ����ن �� ا���� ������اً 

�� أ��اب  ����١٧؟ ���ل: �� (و���� ا����� ب��� �� ا���� و�� ��ى ذ�� ���� �� ا���� ���ل ��: ا���غ �� ا

 ا����ء).

 
). ��ل ��� �� ا������� ا���� ��� �� �� �� دون ����� ��� ا��أس ا�� ����� ا���� ����ً و�� ا��ٔذن إ��      ٢

��� ا����� و�� ��� �� ����� ��� ا����� وا����ر��� و�� ��ن ��� دا�� ا��� وا���� ا��ٔذن ����ً �� ��� ���� �

و�� أ��� �� ا��ذ��� ��� ا����، ����ا: ��� ��� ���� ذ�� و�� ��ك ����ً ��� �� ��� �����، ذ�� إ�� ذ�� 

و�ـ�ووس وا�ـ� �ـ���� ا�� ��� �� روا�� ���� ��� وأ�� ���� ا��ٔ���ي و����� و���ء وا���ـ� و�ـ��� �ـ� ���ـ� 

وا����ك وأ�� �� ���� وأم ���� وأ�� أ��ب وأ�� أ���� و���ر �� ���� و���دة، وا�ـ� و�ـ�ب ��ـ� �ـ� أ��ـ� �ـ� 

� ا��ـ� �ـ��ا��ذ��� ���ل ا�����، و��ل ا�� ��� ا��ٔذ��ن �� ا��أٍ و�� ��ل ���دة وا���� ورواه أ�� ����ة �� ا���ـ�   آ�ـ� و ��ـ�

إ�� �� ��ـ� ا�ـ�ذ���  آ�� و ���� ا��� ����� ��ا ا���ع ا��ا��ة �����ً و��� ا������ �� ا����  أ��ل: إ��� �� ���وا ���

 .آ�� و ���� ا��� ���و�� ����� ���ٓ�� ��� ���ق ���� 

 ذ�� و��م و��ب ��� ��� ا��ٔ�� وا��� �� ��ل ����ء ا�ٕ����م إ�� أ��� وإ���ق وأ�� ���� وأ�� ��ر ا�� ا����ر.
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  ».عليه املاء  ١كل� أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه وال يبحثوا عنه ولكن يجري«
ذلك ولكن خفيف الشعر الظاهرة برشته تحته يجب غسلها لصدق الوجه عليه�، واملروي 

تخلل لحيته ال يدل عــىل الوجــوب، ولــو دل لكــان معارضــاً باآليــة  أنه آله و عليه هللا صىلعن النبي 
  أم يحمل عىل خفيف الشعر أو الرجحان. ٢وسائر الرواية

ثم وال يجزي يف الوجه إال الغسل ما صدق عليه وإن كان أقله، فال يجب جري املاء بنفسه 
أو �ساعد، ك� ال يجزي املسح أو مثل الدهن الذي ال يصدق عليه الغسل، ومس املاء أو 

هن الذي يبل الجسد أم ـ فقط ـ مثل الدهن يف بعض املعتربة، ال تعنــي إال بيــان أقــل الد
  .٣الغسل وتُطرح ملخالفة اآلية

وهل يجب غسل الوجه من أعاله، أم يجوز النكس أو كيف� حصــل، طــوالً أو عرضــاً مــن 
  أعاله أو أدناه؟.

الظاهر من إطالق اآلية الغسل هو أنه كيف� اتفق، ك� األك� من الوضوات البيانية خلــٌو 
فــاملرجع بعــد  عن البدء بــاألعىل، ولــو كــان بيــنه� وبــ� املرصــحة بــذلك البــدء تعــارض

  .٤تساقطه� ـ إن � يكن تأويل ـ هو إطالق اآلية
                                                        

�� أ��اب  ٤٦). ��� ����� زرارة ��ل ��� ��: أرأ�� �� ��ن ��� ا����؟ ��ل: ���... (ا������ ب      ١

روى ���� �� ز�� �� ��� ا����� �� أ�� ���� ��ل: رأ��� �����ٔ و��  ٤١٤: ٢ت �����ص ) و�� روا��٣ا����ء ح

 ����ٔ. ا����م ����أره ��� ����� و��ل: ���ا رأ�� ����ً 
أ�� ��� ����� �� ا����ء،  آ�� و ���� ا��� �������ن و���ر �� ا����  روى ٤١٥: ٢). �� آ��ت ا�����م �����ص      ٢

� و�� ����ـ�ً ��أ��ـ� ���ـ� ����ـ� ��ٔ�ـ���� �� ��ة و�� ���� آ�ـ� و ���� ا��� ���  وروى ا���� �� ���� ��ل و��ٔت ر��ل ا��ّ�

 ��ٔ��� أ���ن ���.
�ـ� أ�ـ�اب  ٥٢ب ١إذا �� ���ك ا��ـ�ء ���ـ�� (ا���ـ��� ج ������ا��ـ��م). ������ زرارة �� أ�� ����      ٣

ـ���ا����ء) و�� رواه إ���ق �� ���ر �� ���� �� أ��� أن ����ً  �ـ�ن ��ـ�ل: ا���ـ� �ـ� ا�����ـ� وا���ـ�ء  ا��ـ��م ��

���ي ��� �� أ��ى �� ا���� ا��ي ��� ا���� (ا����ر) و�� �� ���� زرارة و���� �� ���� �ـ� �ـ�ل أ�ـ� 

��� ا����ء �� �� ��ود ا��ّ�������ا����م����  �� ����� و�� ����� وأن ا����� �� ����� ��ٌء �����   ����� ا��ّ�  : إ

 ا���� (ا����ر). ���

 
). ا��ٔ����� ا������ �� ا����ات ا������� ����� �� ا���ء ����ٔ���، و�ـ� أ�ـ�ز ا��ـ���ر ���ـ� �ـ���� زرارة      ٤

��ه ا����� ��ٔ�� ��ً�  ���� ���ح �� ��ء ��ٔد�� آ�� و ���� ا��� ���  و��ء ر��ل ا��ّ� ������ا����م��� ��� أ�� ���� «��ل: 

و��� ������ت و������ت �ٕ�د��ل ��ه ا����� �� ا���ء... ��� ��ا�� و�� ���ر » �� ��ٍء ��ٔ�� �� ��� و���...

 ���� ��� و��ب ا���ء �������.
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ولكنه قد يشكل بأن اإلطالق منرصف إىل املتعارف من غسل الوجــه، متأيــداً بــنص روايــة 
، ١»ملاء ولكن أغسله من أعىل وجهك إىل أسفله باملاء مسحاً...وال تلطم وجهك با«الحم�ي 

  وأن الوضوآت البيانية خالية عن النكس، وإن سكتت بعضها عن البدء باألعىل.
ولكن مثل هذا اإلنرصاف ال يرصف حجة اإلطالق عن املنرصف عنه حيث التقييد بالغسل 
من األعىل، له ـ بعُد ـ دور يف اإليضاح وال دور لإلنرصاف إالَّ فــي� كــان القيــد ـ إن كــان ـ 

  لواضح.زائداً كتوضيح ا
إضافة إىل أن رمس الوجه يف املاء أيضاً خالف املتعارف فهل ال يصح أيضاً؟ فال يبقى هنا يف 
الدور املعارض إال رواية الحم�ي، وهي بعد وحدتها وال سي� يف مثل هذه املســألة التــي 

لكــن إغســله مــن أعــىل وجهــك إىل «تعم بها البلوى، إ�ا تنهى عن لطم الوجــه باملــاء، ف
  قد تتحمل بيان أفضل غسله. »أسفله

ثم عدم ذكر النكس يف الوضوآت البانية ال يدل عىل عدم جوازه، ألنهــا تــذكر فــي� تــذكر 
الذي  يجمع مندوبات الوضوء إىل مفروضاته، ثم النكس طــرف  آله و عليه هللا صىل  وضوء رسول ّهللا 

  واحد من سائر األطراف الثالثة األخرى املقابلة للبدء من األعىل.
إذاً فحجة اإلطالق يف اآلية غ� مقيدة بحجة أخــرى تصــلح لتقييــدها والوضــوآن البيانيــة 
أك�ها خلٌو عن البدء األعىل، وهذا حجة عىل عدم الوجوب فتعــارض روايــة الحمــ�ي إن 

  دلت عىل الوجوب واملرجع إطالق اآلية.
الحتياط سناداً ذلك، وليس غسل الوجه عىل غ� هذا الوجه مشكوكاً فيه حتى يجب فيه ا

  إىل أن يق� االشتغال بحاجة إىل يق� الرباءة.
ألن إطالق الحجة دون حجة عىل تقييدها حجة عىل اإلطالق فــال شــك إذاً يف كفايــة كــل 
وجه من غسل الوجه، فضالً ع� يقال من وجوب التــدريج مــن األعــىل إىل األد� كرعايــة 

  هندسية دقيقة يف غسله!
بيان عديد الغسل واملسح بحدوده� والرتتيب بينه� دون الكيفية  وألن املعلوم من اآلية

ـــ إذاً ـ اىل الســنة القطعيــة وهــي املعتمــد لتقييــد اإلطــالق يف  كيف� كانت، فهي راجعــه
  الكيفية.

  .»وأيديكم إىل املرافق...«

                                                        
�� أ��� �� ���� �� ا�� ����ب �� أ�� ���� ا������  ١٢٩). روى ا�����ي �� ���ب ��ب ا�ٕ����د ص     ١

و�� ���� و��� �����ء «��� أ����ٔ �����ة؟ ـ إ�� أن ��ل:  ������ا����م��ل ��� ��ٔ�� ا���� ���� �� ���� 

.ً����.«.. 

 



 101

  وهنا مسائل ثالث، األوىل: ما هي املرافق؟ هي جمع املَرفِق ـ املَرفَق ـ املِرفق، ما
»ويهيء لكم من أمركم مرفقاً «يرفق ويستعان به ك�

١.  
فاملرفق من اليد ـ وهو ما يستعان به عند اإلتكاء ـ اسم مكان، إذ ال يناسب اليد ال الرفق 
وال زمانه، فهو أسفل الذراع وأسفل العضد وموصله� فهو ـ إذاً ـ مثلــث املرفــق، وقضــية 

ا كلها، فال يكفي أسفل الــذراع، فلــو كــان القصــد ـ فقــط ـ وجوب غسله» املرافق«جميع 
ة نــص عــىل  إذاً فــاآلى» إىل الكعبــ�«كــ� املســح » إىل املرفق�«أسفل الذراع لكان النص 

وجوب غسل املرافق الثالثة من كل يــد، بــال حاجــة إىل حائطــة املقدمــة العليمــة، فإنهــا 
  خابطة يف نفسها وال سي� أمام النص.

ا املارفق داخلة يف حد املغسول حيث الغاية داخلة يف املغيى إذا كانا من يشء الثانية: هن
حيــث الليــل »ثم أ�وا الصيام إىل الليل«واحد كأكلت الخبز إىل آخره، دون ما إذا اختلفا ك

ده يف الغســل وإال لكــان إىل وال ســي� أن الجمــع دليــل قصــ ٢الغاية هو غ� النهار املغيىَّ 
  املرفق�.

حتى تكون اآلية » إغسلوا«هنا لغاية الغسل ظرفاً مستقراً متعلقاً ب» إىل«الثالثة: هل إن 
رصيحة يف األمر بالغسل من رؤوس األصابع إىل املرافق، حجًة إلخواننا ب� قــائل� بفرضــه 

  ؟٣وآخرين بس�حه
دون أية حجة إالَّ  ك� أولها من أول من أصحابنا» مع«أم ليست للغاية حيث تعني معنى 

عليه، لكيال تدل اآلية عىل مذهب إخواننا، حيث تظل مجملة يف الكيفية ثم الســنة تــدل 

                                                        
١٦: ١٨).      ١. 

 
� ا����� وأ�� ��� �� داود ا�����ي ). �� أ��� ����ء الء���م ��� د��ل ا����� ��� �� ا����� إ�� ز�� �     ٢

و���� �� ���� ا����ي، �� ا������ن ������ل ��� ���� ������ ��� ��ٔ��� ا��راع ��ٔ��� ا���� و������� 

 ».ا���ا��«�����ن �� ��ب ا������ ا������، و��� ���� ��� إ�� ا������ ��� ���ل و�� ا����� ������� �� 

 
�ٕ����اء �ـ� ا��ٔ�ـ��� إ�ـ� ���ـ�، �ٕ���ـ� ���ـ�اه �ـ�� ��ـ� �ـ� ا���ـ� ��ـ� ). إ��ا��� ����ا ������ ��� ���� ا     ٣

ا����ٔ�� ا������ وا������ن، ا���� أن ��� ا���ء ��ـ�  ١٦٠: ١١و�� ����� ا���� ا��ازي  ٥٦: ١ا���ا�� ا��ٔر��� 

ل ا��� ���� ���� ا���ء �� ا��� إ�� ا����� �ٕ�ن �� ا��ـ�ء ��ـ� ا����ـ� ��ـ� �ـ�ل ا��ـ�ء إ�ـ� ا��ـ� ��ـ�

����� ��ا �� ���ز ��ٔ�� ����� ��ل: وأ����� إ�� ا���ا��، ���� ا���ا�� ���� ا���� ����� ���ء ا���� ��ـ�ف 

 ا��ٓ�� ���� أ�� ���ز، و��ل ����ر ا�����ء أ�� �� ��� ���� ا����ء إ�� أ�� ���ن ����ً �����.
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  عليها أنها من رؤوس األصابع؟.
أم إنها تعني الغاية ك� هية تحلالً عن هذا التأويل العليل الذي ال يروِّي الغليل وال يشفي 

إىل «الكائنــة »إغسلوا أيديكم«علقاً �قدر يعني الكليل، ولكنها غاية للمغسول ظرفاً لغواً مت
ولكن كيف؟ ال تدل اآلية هنا عىل الكيفية وك� يف غسل الوجوه ومسح الــرؤوس  »املرافق

  واألرجل.
ولقد تكفي احت�لة هذا التعلق رداً عىل وجوب البدء من رؤوس األصابع، ثم السنة تــدل 

  ماذا؟.عىل وجوب البدء باملرافق أم التخ� بينه� ام 
  ولكن الظاهر كالنص تعي� استقرار اللغو ولغو املستقر للمالمح التالية:

ـ اآلية ليست يف مقام بيان كيفية غسل االعضــاء وكــ� يف الوجــوه والــرؤوس واألرجــل،  ۱
  فكيف تختص األيدي بذلك البيان؟!

ك� هنا  »عب�إىل الك«لذلك ترى النكس ال يوجبه إخواننا يف االرجل والعبارة نفس العبارة: 
لغاية املسح لكان تجويز البدء من الكعب� خالف اآلية، إذاً » إىل«ولو كانت » إىل املرافق«

  يف الكعب�!» إىل«يف غسل األيدي ب» إىل«فإخواننا محجوجون بنفس ما يحتجون به من 
ـ كونها لغاية الغسل هنا خــالف الفصــيح والصــحيح إذ إن الزمــه تكــرار الفعــل قضــية  ۲

وحيث ال » ف املتعلق، فالفصيح ـ إذاً ـ إغسلوا وجوهكم وإغسلوا أيديكم اىل املرافقاختال 
تكرار فقضية العطف (فأغسلوا وجوهكم إىل املرافق وأيديكم إىل املرافــق)، فــال بــد مــن 

  متعلقة �قدر دون إغسلوا.» إىل«كون 
أفعــام العمــوم ـ تعلق الظرف بأقرب الفعل� قبله أرجح وأفصح، وضــابطة التقــدير يف  ۳

يجعلها كاملذكور، فال ض� ـ إذاً ـ يف تقديرها، فال رجاحة يف التلعق بالظــاهر دون املقــدر، 
  فإنها ـ فقط ـ يف املقدر أحياناً، ال املقدر لزاماً ك� هنا.

ـ ثم املحتاج إىل الذكر هنا من حدِّ اليد غسالً هو املرافــق دون رؤوس االصــابع، حيــث  ۴
لرؤوس األصابع إىل االكتاف، بفارق أن االصابع أقرب صدقاً ثــم األقــرب  اليد طليقًة شاملة

  إليها، من االكتاف وما واالها.
؟ فتفويٌت لواجب الحد! خــالف »وأيديكم«فإما أن ترتك الحدود املقصودة بأرسها فالنص 

  ما ب�ِّ يف الوجوه والرؤوس واألرجل.
وال » أو ـ من املرافق إىل رؤوس األصابع من رؤوس األصابع إىل املرافق ـ«أو يُذكر الحدان 
مــن » إىل رؤوس األصــابع«واألول غــ� مقصــود ويف الثــا� » إىل املرافــق«يحمل الــنص إالَّ 
  توضيح الواضح.

بيانــاً » املرافــق«أو يذكر حد واحد منه� لإلستغناء به عن اآلخر وقــد ذكــر، فــإن يف ذكــر 
  ألقربية صدق اليد عليها، وقد فعل. لكونها الحد األخ�، فالبدء من رؤوس األصابع
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وذلك يعم كل اليد من الكتف إىل » أيديكم إىل رؤوس األصابع» «رؤوس األصابع«أو يذكر 
  رؤوس االصابع.

إغسلوا «بياناً لغاية املغسول، فتعني » إىل املرافق«فأفصح تعب� عن الحد هنا وأجمله هو 
ن ك� ال بيان يف كيفيــة الوجــوه والــرؤوس وأما كيف؟ فال بيا» أيديكم الكائنة إىل املرافق

ملحة ظاهرة لعدم وجــوب البــدء » من املرافق«دون » إىل املرافق«واألرجل، مه� كان يف 
إلحت�لها األمرين قد تحمل التخي� بيــنه�، مهــ� عرفنــا » إىل املرافق«من املرافق، ولكن 

  من السنة رحجان البدء باملرافق.
توهم أنه منها إىل االكتاف حيث االظهر مــن األيــدي هــو بــ�  »من املرافق«وال يرد عىل 

  املرافق إىل رؤوس األصابع.
» من املرافق«قاصدة تعني بيان الحد، رغم أنه لو كانت الكيفية » إىل املرافق«إذاً فصيغة 

وبصيغة أخرى لو كــان » إىل املرافق«لكان املتع� يف مذهب الفصاحة أن يفصح بها دون 
مــن «كيفية إضافة إىل حد الغسل ـ ك� عند الشيعة ـ لكــان صــالح التعبــ� القصد بيان ال

  ففيها بيان الحد واحت�ل الكيفية املردودة �ا ذكرناه.» إىل املرافق«وأما » املرافق
فــال » إىل املرافــق«إذاً فال كيفية خاصة يف غسل اليدين لزوماً، وصالح التعب� عنه ك� هو 

وال ظهور لواجب البدءة مــن رؤوس األصــابع، ثــم لننظــر إىل أدلــة رصاحة يف اآلية ـ إذاً ـ 
  خارجية ـ إن كانت ـ عىل أحد البدئ�، أم طليق الغسل فتخٌ� ب� األمرين.

قد يقال: إطالق االئية يف الكيفية هنا ك� يف الوجوه منرصف إىل الغالب املتعود بطبيعــة 
  الوجوه دون كل الوجوه! الحال؟ وقد انرصفنا عن مثل هذا االنرصاف يف وجهه

أو يقال: ال نجد وال مرة يتيمة يف الوضوآت البيانية واجــب البــدء أو ســ�حه مــن رؤوس 
  .١األصابع، بل هي مطبقة عىل املرافق؟ او دون بيان للكيفية

والكالم فيه نفس الكالم يف الوجوه، وقد يكون هنا أوجه إذا ال نص ينهى عن البدء برؤوس 
  األصابع، وهناك رواية الحم�ي تنهي عن لطم الوجوه!.

                                                        
� ). ا��و��ت �� ����� ��� ا����� ������ ���� ��� ا����آت ا������� ا������ �����ء �� ا���ا�ـ�، و���ـ     ١

دون ���ن �������، ���� ���ث ���، ���� ا��ٓ�� ����� أم ����ة �� ا���ء » وأ����� إ�� ا���ا��«ا������ ��� ا��ٓ�� 

��ؤوس ا��ٔ����، و���� ��� ا����آت ا������� ا����، و���� ����� دون ���ن ��� ا��ٓ�� ��� ا������، و�� ��ن 

 ����!ا���ء �����ا�� وا���ً ���� �� �� ا����آت ا���
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مانعة عنه قد تقيد طليق اآليــة، متأيــدة بالوضــوآت  ١ولكن هنا نصوص مستنكرة للنكس
  البيانية املسئول فيها عن كيفية حيث أطبقت عىل البدء باملرافق.
حيث تقــول إن تنزيلهــا إال أن النصوص املستنكرة للنكس هي ب� مطروحة �خالفة اآلية 

  وب� واحدة ال حجة فيها وال سي� يف مثل هذه املسألة العامة بها البلوى.» من املرافق«
إذاً فال حجة قاطعة من السنة لوجوب البدءة يف غسل االيدي من املرافق مه� كــان هــو 

   ٢األرجح األحوط
آله و عليه هللا صىل  واالستدالل بالصحيح الحا� وضوء رسول ّهللا 

غ� صحيح حيث الوضوآت البيانية  ٣

                                                        
 »و����� وأ�����...��ٔ����ا «  �� ��ل ا��ّ� ا����م ����). ��وا�� ا������ �� ���ان ��ل ��ٔ�� أ�� ا����      ١

�� ذ�� ���ل ������ أو ���� ��رة ������ة ـ إ�� أن ��ل ـ: ���: �ٕ���  ا����م �������ل �� ��ٔل ر�� أ�� ا���� 

ا����ى �� ���� ¨���� ا����. ��ل: ���ا أن ��ٔ�� ا���ء ���ه ا����� ����� ��  »أ����ا أ����� إ�� ا���ا��«��ل: 

إذا «��� ��: ��ة وا��ة؟ ���ل: ��ن ���� ذ�� �����، ��� ��: ��د ا����؟ ��ل:  ��� ا����� �� ���� إ�� ا���

 ».��ن ���ه آ�� ��� وإ�� ���

������ا و����� وأ����� إ�� «�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ت أ�� ��� ا��ّ� وروا�� ا����� �� ��وة ا������ ��ل ��ٔل

إ��� �� ��ٔ����ا و����� » ��� ���ا �������«إ�� ا����� ���ل: ����: ���ا و���� �� ��� ���  »ا���ا��

ا�������� ��ٔ��  ٢٩٥: ٢ا����ر و�� ���� أ��د�� ا����� » وأ����� �� ا���ا�� �� أ�� ��ه �� ����� إ�� أ�����

(و » �� ا���ا��« آ�� و ���� ا��� �����وا�� ا��ٔ��� �� و��ه  ا����م ����ا����� ��� �� أ��� ا����� و�� ���� أ��� ا������� 

���� ���� ��� �� إ��ا��� �� ���� ا���� �� أ��� �� ا���� �� ����ب �� ��� �� ر��ب �� » ـ �� ا������

و�� » �� ا���ا�� ـ ا������«�� ا��ٓ��  ا����م ����أن ا������ �� ���� أ��� ا�������  ا����م ��������� �� ���� �� آ���� 

  و�� ا����� ��ب ��� و��ء ر��ل ا��ّ�» ��«�� ا��ٓ�� ����� » إ��«أن  ا����م �������ٔ��� �����ف �� ��� �� ا

 ا����ة إ�� ��.  ��ا و��ء �� ���� ا��ّ� ٣ح ١٥ب آ�� و ���� ا��� ���

 ��� ���وض، ��� أن ا���ء �������، ـ ��� ـ ���وض؟» �����«أ��ل: �� �� أن 

�� أ��اب  ����١٥ ��� ذرا��� �� ا����� إ�� ا��� �� ��د�� إ�� ا����� (ا������ بأ  آ�� و ���� ا��� ���و�� ����� أ�� 

 ).١ا����ء ح

 
��ـ�ٔ���� ا�ـ����ب ا����ـ�اء �ـ� ا����ـ� ). ��� إ�� ا���� ا������ وا�� إدر�� و����ـ� �ـ� ��ـ���ي ا�     ٢

 و��از ا���� ��� ��ا���.

 
��ل ���� �� ��� ��ه ا����ى ���ف ��� ���ٔ�� �� و��� ��� ا����ء  ا����م ����). ����� زرارة �� ا�����      ٣

���ه ��� ��ى ا���ء ��� أ��اف أ����� �� ��ف ������ ����� ����� ��� ����� ����� ا����� وأ�� ��� ��� �

 �� أ��اب ا����ء). ١٥ا����ى وأ�� ��� ��� ����ه ��� ��ى ا���ء ��� أ��اف أ����� (ا������ ب
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سي� أنهــا ال  غ� مخصصة لبيان الواجب ـ فقط ـ فيها، فقد اشتملت عىل مستحبات، وال
تشتمل كلها عىل هذه الكيفية وإ�ا هي واحدة رويت بأسانيد عدة، إذاً فال تدل إالَّ عــىل 

  مطلق الرجاحة دون الوجوب إال في� هو رضوري الوجوب بدليل من كتاب أو سنة.
وأيــديكم مــن رؤوس «ذلك، ومع أنه كان من الرافع للخالف ب� األمة رصاحــة يف اآليــة ك

و� يرصح، فقد نتلمح جواز االمرين يف غسل األيدي، مه� » املرفق او العكس األصابع إىل
رجحنا البدء من املرافق عىل ضوء بعض الوضوآت البيانية، وهكــذا يتوحــد رأي األمــة إن 

  ك� يصح ويصلح!  رجعوا ءىل كتاب ّهللا 
ة األول حيث فالعوان ب� وجوب البدء باملرافق أو برؤوس األصابع التخ� بينه� مع رجاح

  � ينقل الثا�.
ال بد وأن تقصد الحد الذي يغســل، فــإن قصــد » أيديكم إىل املرافق«وحصيلة البحث أن 

إن كــان » من املرافق«الكيفية أيضاً أيضاً فإن كان القصد البدء باملرافق فالعبادة الصالحة 
ابع، وإن � يكــن إن كان الواجبالبدء مــن رؤوس األصــ» إىل املرافق«الواجب البدء بها، أو 

فقد » إىل املرافق«القصد بيان الكيفية إذ  ليست واجبة عىل أي الحال� فصالح التعب� هو 
  نطمنئ أنها ليست مفروضة.

وترى ليس بــ� اليــدين ترتيــب حيــث اآليــة طليقــة يف غســله�؟ الرتتيــب ثابــت بالســنة 
  القطعية تقد�اً لليمنى عىل يرسى دون خالف.

كيف غسل اليــدين اللهــم يف  آلـه و عليه هللا صىللوضوآت البيانية ليس فيها أنه ثم من الغريب أن ا
كان إذا بلغ املرفق� يف الوضوء أدار املاء  آله و عليه هللا صىلصحيح مناو من طريق إخواننا أن النبي 

وأصحابنا واألك�ية املطلقة من  ٢خوانناويف تعي� البدء برؤوس االصابع خالف ب� إ  ١عليه�

                                                                                                                                                         

 
 .٤١٦: ٢). آ��ت ا�����م �����ص      ١

 
ا���ـ�ٔ��  ١٦٠: ١١أن ا��ـ�ء �����ـ��� �ـ�� و�ـ� ���ـ�� ا�ـ�ازي  ٥٦: ١). �� ا���� ��� ا���ا�� ا��ٔر��ـ�      ٢

ا������ وا������ن: ا���� أن ��� ا���ء ��� ا��� ���� ���� ا���ء �� ا��� إ�� ا����� �ٕ�ن �� ا��ـ�ء ��ـ� 

���� ا���ا��  »وأ����� إ�� ا���ا��«ز ���� ����� ��ل: ا����� ��� ��ل ا���ء إ�� ا��� ��� ������ ��ا �� ���

���� ا���� ������� ���ء ا���� ���ف ا��ٓ�� ���� أن �� ���ز و��ل ����ر ا�����ء إ�� �� ��� ���� ا����ء 

 .٢٢: ١إ�� أ�� ���ن ����ً �����، أ��ل: و���ا �� ��ا�� ا����� 

و��� وأ�� ���� ا����� إ�� ا������� ���� �� أن ��ع ����ً ��  �� ا���اب ا����ء ���� زرارة ١٥و�� ا������ ب

أ��ل: و����� روا��ت ��ة  »��ٔ����ا و����� وأ����� إ�� ا���ا��«����� ���ل:   ���� إ�� ا������� إ�� ���� ��ٔن ا��ّ�
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باملرفق� ب� من يفرضه كأك� أصحابنا أو من يجعل البــدء  فقهاء الفريق� يجوزون البدء
  باألصابع سنة كأك� إخواننا.

غســل اليــدين مــن رؤوس األصــابع، فأك�يــة  آلـه و عليـه هللا صـىلو� نجد وال يف روايــة يتيمــة أنــه 
  الوضوآت البيانية فيها البدء باملرفق� وقليل منها خلو عن ذلك البدء.

  »وامسحوا برؤسكم...«
وهنا مسألتان: االوىل: ما هو املسح؟ والثانية: ما هو حده يف الــرأس؟ فاملســح لغويــاً هــو 
إمرارك يدك عىل اليشء السائل او املتلطخ تريد إذهابه، ولكن قيد اليد يف املاسخ والقيدان 
يف املمسوح، هذه الثالثة ليســت مــن أصــل املســح، بــل هــ� مــن املقارنــات واملالبســات 

ا املسح هو املس مع اإلمرار، أم بإضافة إزالة األثر عن املمسوح أو املاسح إن املتعودة، فإ�
  .١كان هناك أثر، واالستع�ل األك�ي هو اإلمرار مع إزالة ثم مطلق اإلمرار

»ألعنــاقفطفق مسحاً بالســوق وا«وم� يشهد لطليق معنى املسح 
حيــث � يفــرض يشٌء  ٢

  عىل املاسح وال املمسوح.
ذلك، ولكنه يف الوضوء إمرار اليد عىل املمسوح إزالًة ألثر املاء عىل اليد بوجــٍه مــا حيــث 

واليد هي سيدة املوقف  »إغسلوا«الواقع فيه وجود األثر عىل املاسح دون املمسوح ملكان 
وال يعنى من املسح بالرأس تجفيف اليد عن رطوبتها كلها، إ�ــا يف عملية الغسل فاملسح، 
أيضاً، حيث لها دور ثان يف ذلك املسح، إضافة إىل أن » وأرجلكم«هو تخفيفها عنها ملكان 

  إزالًة ما يصدق عليها املسح.
هل هي زائدة؟ وه� قيلــة زائــدة بائــدة يف أدب القــرآن » برؤوسكم«يف » الباء«ثم ترى  
! إذا فوجــود البــاء يف مثــل ٣كيم، أن تزاد الباء عىل غ� قياس وال رجاحة لفظيــةالرائع الح

املختلف يف حدها ب� االمة، واملختلف يف أن لها معنى أم ليس لها معنى ب�  »برؤوسكم«

                                                                                                                                                         

 ���� ��� ا��ٓ�� دون �����.

 
 ). ا����� ا��ٔول �� ���ن ا���ب وا����� �� ���دات ا��ا��.     ١

 
٣٣: ٣٨).      ٢. 

 
). و��� ����� زا��ة ��ا�� ��� ا��أس �� ��� ��� ذ�� إ��� ���� ��ٔو�� ا�������ب و�� ����ج      ٣

 ��� ا���� ��� �� �� ��رق ��� ا�������� ����ً و���ً.» وأر����«��ل أن » ��ؤو���«ب
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  األدباء، إن وجودها فيها دون عناية معنى يجعل القرآن املدلَّ مضالً والبيان عمًى!
أم هي للسببية، إذن املسح متعد بنفسه فال تعني التعدية، ولــيس التبعــيض مــن معــا� 

من معانيتها الثابتة أدبياً التبعيض من معا� اباء؟ وذلــك الباء؟ وذلك هنا خالف األدب، و 
، وحتى إذا كان االصل فيهــا يف غــ� ١هنا خالف األدب، ومن معانيها الثابتة أدبياً التبعيض

غ� مناسبة، إذا يصبح املاســح ـ إذاً ـ هــو » مسحاً بالسوق«التعدية السببية فهي هنا ويف 
وق واالعناق هناك، أن �سح الرؤوس األيدي، و�سح األعناق يد سلي�ن الرؤوس هنا والس

! فإنه قضية سببية الباء! إالَّ أن يقال: إن املاسح هنا أيضاً هو اليد ولنكها �ســح مــا السـالم عليه
عليها من بلة الوضوء بسبب الرؤوس وذلك يعم كل الرؤوس وبعضه�، ولكنه بعد معــًن 

وألنهــا يف مقــاقم  ٢خصوص اآلية لنص الصحيحة أن الباء للتبعــيضغ� ناضج، وال سي� يف 
الحجاج عىل من يفتي باستيعاب املسح للرأس فلتكن حجة مقنعة أديباً، إذاً فهــو إجــ�ع 

  أد� عىل املعنى من الباء كأصل يف غ� التعدية.
فواجب املسح عىل الرأس هو بعضه، فهل هو بعُد عــىل مقدمــه أو الناصــية؟ �ســ�ه أم 

  رضاً أم �يناً وش�الً؟أك�؟ طوالً أو ع
ظاهر إطالق اآلية طليق املسح عليه ما صدق أنه مسح به، وال تتقيد إالَّ بالسنة القاطعة، 

فإذا مسح بيشء من رأسه أو بيشء « ٣وهي مختلفة يف كمه وكيفه، ففي صحيحة األخوين
                                                        

). �� ����� ا���ء ا������ ��� ������ و���ه �� أ���� ا��ٔد��ء و��ح �� ا���� ا����� �� ا�����ن �����ً ��      ١

���ى ��� ا���� ����� �� و�� �� ��� ا������ وإ�� ��ن ���اً، و��ل ��ه ا��ٓ��: ��ٔن د��ل ا���ء �� ا����� ا��ي �

 ا���ا��ي �� �����ه: �� ��� ���ء ا���ء ������� أ��� ا��ٔ����.

 
أ�� ������ �� أ�� ���� و��� إن ا���� ���� ا��أس  ������ا����م). و�� ����� زرارة ��ل ��� ��ٔ�� ����      ٢

  �� ��ٔ�� ا��ّ��� و  و��ل �� ا����ب �� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: �� زرارة ���� ر��ل ا��ّ� ا����م ����و��� ا������؟ ���� 

�� و�� ��ل: �ٕ�����ا و����� ������ أن ا���� ��� ����� أن ���� �� ��ل: وأ����� إ�� ا���ا�� ���� ا����� ا�� 

������ » وأ����ا ��ؤو���«ا������� ������ ������ أ�� ����� ���� أن ����� إ�� ا������� �� ��� ا����م ���ل: 

 ».��أس ����ن ا���ء...��� ��ل ��ؤو��� أن ا���� ���� ا

 
أ��ل: » �ٕ�ذا ���...«). و�� ���� ��ه ا������ �� ��ل: وأ����ا ��ؤو��� وأر���� إ�� ا������      ٣

 �� أ���� ا����ء. ���٢٣ ا��ٔ��ى ��� �� ا������ بو���� �����

أ��ل: وا�����اء ����� ا���� �� ا��أس �� ا�����ر ��� أ������ وا������ �� ا��م، و��ل ا���ري و��أوزا�� 

وا����� و��ل أ�� ����� ���  ا����م ����وا���� ���ي ��� ��� ا��أس و���� ا����م و�� ��ل أ��� وز�� �� ��� 

 � ا��أس.��� ر�
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  ».من قدميه ما ب� الكعب� إىل أطراف األصابع فقد أجزاه
قــد يعنــي هنــا وهنــاك راجحــة أم ســواه دون  ٢أو ثالث أصــابع ١ف� ورد يف إصبع واحدة

  مفروضه، أو هو مرفوض �خالفة إطالق اآلية ونص الصحيحة.
ذلك، وحتى إذا � يكن تعارٌض يف الرواية، فهي املقرِّرة غ� املســمى املســتفاد مــن اآليــة، 

  طة ملخالفة إطالقها، إذ هي غ� ثابتة، فُض عن أنها معارضة �ا يوافق إطالق اآلية!.ساق
فاألقوى اإلكتفاء �س�ه، واألشبه أنه أصبع واحــدة لظــاهر مســمى املســح بهــا دون األق 
ملنها، واألفضل ثالث أصابع، وال يجوز اســتيعاب الــرأس باملســح فضــالً عــن الغســل فإنــه 

  باق الرواية.مخالف لرصيح اآلية وإط
وواجب املسح أن يكون عىل مسمى الرأس برشة أو شعراً عليها غ� الخارج �ده عن حده 

  ».برؤوسكم«ملكان 
أنــه مســح  آله و عليه هللا صىلفاملسح عىل الع�مة وسواها من حاجب ال يجزي، واملروي عن النبي 

ا مأول �وقف الرضورة وما أشبه، أو مطروح �خالفة اآلية. ٣عىل الع�مة   إمَّ

                                                                                                                                                         

 
�� ا���� �����ٔ و���� ا������ ��ل: ����  ������ا����م). و�� ����� ���د �� ��� أ����� �� أ�����      ١

 ��م رأ��.ا������ ���ر �� ���� أ���� ����� ��� �

��� ���ً و�� ����اً �� ��ر أ����، �ٕ���� �� ���ن أ�� ا���� و��� �� أ�� �� إد��ل » ��ر �� ���� أ����«أ��ل: 

 أ��� وا��ة ��� �� ����، �� ���� ��� ���� أو �����.

 
�����ـ� �ـ� ��ـ� ا�ـ�أٍ أن ���ـ�  ا��ـ�أة: «������ا��ـ��م). و�� ����ل ��� ������ زرارة ��ل ��ل أ�ـ� ���ـ�      ٢

و����� ������ أو��ً ـ �����أة، و�����ً أن ا�ٕ���اء أ�� �� ا�ٕ���اء �� » ����� ���ث أ���� و�� ���� ���� ���ر��

ا���اب أو ا��ا��، و�� أ��� د�� ��� ا����ب ��� ���ر�� ����� إ���ق ا��ٓ�� و����� ا��ٓ���� و���د �ٕ����� 

» ��ــ�ي �ـ� ا���ـ� ��ــ� ا�ـ�أس ���ــ� ��ـ�ث أ�ــ��� و�ـ�ا ا���ــ�«و�ــ� ا��ـ���  �ـ�� أ�ـ�� وا�ــ� و��ـ��ه،

 ).٥ح ٢٣ا������ أ��اب ا����ء �� «

و�� أو�� ا����ث ا��ٔ���� ��� ��� �����وق �� ا����� وا���� �� ا������ ��ل ا������ر وا������ �� ����� 

���ري وز�� وا������ ����� أ�� �� ����� أ���� ا����ف، وآ���� �� إ��ا��� ��ٔ�� ����� وأ�� ���� و����، و�� ا

 إ�� أن ز�� ����� ر�� ا��أس ��اً.

 
�ـ� ��ـ� ا��ٔو�ـ�ر �ـ� ا����ـ�ة �ـ� �ـ��� أن ا���ـ�  ١ج ١٨٤). رواه ا�� ����ـ� �ـ� ا�����ـ� ��ـ� �ـ� �ـ� ص     ٣

����ٔ ���� ������� ��� ا������ و������ ���� ���� (و�� �� ا�ـ������ �ـ� أ���ـ� أ��ـ� و��ـ��  آ�� و ���� ا��� ���

وا����ري) و��ل ا������� �� ���� أن ا����ري �� �����، وأن ا����ري وأ�� ا���زي و��� �� ذ�� وا����� 
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ال يــدل عــىل اســتيعاب الناصــية،  ١مسح عىل ناصيته آلـه و عليه هللا صىل  وما يروى من أن رسول ّهللا 
و كل رأسه ما كان دليالً عىل فرضه ملكان التبعيض فحتى لو مسح عىل مستوعب ناصيته أ 

  املستفاد من آيته، أو يؤول املسح عىل كله �ا ال يعارض اآلية.
ذلك، وأما الكيفية فهل هو عىل الناصية فقط إقباالً وإدباراً، أم هو طليق يف أجزاء الرأس؟ 

ىل املروى عــن النبــي ظاهر إطالق اآلية هو اإلجزاء يف أجزاء الرأٍ كيف� حصل، وقد يدل ع
: السـالم عليـهوكذلك الصحيحة عن حفيده الصــادق  ٢»أنه مسح مقدام رأسه ومؤخره« آله و عليه هللا صىل

                                                                                                                                                         

�� و�� ص  ٥٨: ١و�� ��� ا������  ١٧٣: ��٣ و�����. ��ى ا����� �� ���� ���� ���ح ا���وي  ������

� و ���� ا��� ������ أ��د�� ��ل ��� أ��  ٦١و  ٦٠ ��ن �ـ��� �ـ�ه ��ـ� ا�����ـ� و���ـ� ��ـ�م رأ�ـ�، و�ـ� ��ا�ـ�  آـ�

�� ����� �� ا���� ��� ا������، ١٣: ١ا������  �ـ� �ـ�ر  �� ��� ���� وا������ وأ وأ�ـ�زه أ��ـ� �ـ� ���ـ� وأ

وا����� �� ���م و��� ���� ���� و��ل ��� أ�� ���و �� ��� ا��� إ�� ���� ����ل، و�� ��� ���� أ�� ��� 

��� ��� رأ�� دون أن ����  آ�ـ� و ���� ا��� ������ ا������ و�� ���� ا������، أ��ل: و�� ���� ا���� ��� ا������ أ�� 

 أ���� ����� ����� ��� ��� �� ����� ���د.������ ��ٔن أد�� 

ذ�� و�� ���� �� ����� ��ا ا����� ـ �� دل ��� ذ�� ا����� ـ ��� ���ر��� ���ٓ�� ��ن ����ة �� ���� 

ا���اب �� �����، و�� أ��ج ���� و���� وأ��ذ��� ����� �� ����� ا�������: را�� ���� ����� ا�����م �� 

 ��� ������ ����.  ٤٨ـ  ٤٥: �١اد ا������ آ��ت ا�����م ������ ا��

 
� ) ���� ���� ��ل أ����� ���و �� و�� ��ل ���� ا�����ة �٤١٨: ٢). �� آ��ت ا��ٔ���م �����ص (     ١

إ�� ��� ��� �� ��� ���ل ������  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ���ل �����ن �� أ��ٔل ����� أ��اً ����� ���ت �� ر��ل ا��ّ�

ا����� �� ا��   �� ��ء �����ٔ و��� ��� ������ و����� ������، و��� روى �����ن ا����� �� ��� �� ��� ا��ّ�

��� ��� ا����� و��� ��� ������ وو�� ��ه ��� ا������ أو ��� ���  آ�� و ���� �ا�� ���  ا�����ة �� ا��� أن ر��ل ا��ّ�

���� رأ�� ���� وا��ة ��� ������  آ�� و ���� ا��� ���  ����ٔ ر��ل ا��ّ�«ا������، و��� ���� ���� �� ا�� ���س ��ل: 

 ».و����

 
أ��ل �� ��� ا���� ��� ا����م » أ�� ��� ���م رأ�� و����ه  آ�� و ���� ا��� ���روى �� ا���� ) «٤١٩). ا����ر (     ٢

��ن ���� ����� أ�����ً  وا����� ��� ���وز ا���� ��� ���� ا����� وا����ل، و�� ���� ا���� ��� ا���ل أ��

 و����ه أ��ى ���ل ��� أن ا������ ���� �� ���� ��������.

��� رأ�� آ�� و ���� ا��� ���   �� ز�� ان ر��ل ا��ّ�  و���� �� ا����� �� رواه ا�����ن وأ��� وأ���ب ا���� �� ��� ا��ّ�

 رد��� إ�� ا����ن ا��ي ��ء ���. ���ه ��ٔ��� ���� وأد�� ��ء ����ام رأ�� �� ذ�� ���� إ�� ���ه ��
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إالَّ أن تعنــي الكيفيــة إقبــاالً إىل الناصــية أم إدبــاراً  ١»ال بأس �سح الوضوء مقبالً ومدبراً «
  عنها.

، ثــم اليمــ� واليســار داخــالن يف االغطــالق السـالم عليهوال يعارضه قيد الرجل� يف االخرى عنه 
ليسار، فإ�ــا هــ� عبارتــان عــن األكــ� املتعــود كاإلقبال واإلدبار، وه� ال ينفيان اليم� وا

  مسحاً.
يف طليــق إجــزاء أجــزاء الــرأس يف واجــب املســح أم اختصــاص  ٢وح� تتعــارض الروايتــان

الناصية، فاملرجع هو طليق اآلية، وإن كان االحوط خصوص الناصية مقبالً ومــدبراً، إذ لــو 
  ».بنواصيكم«اختص واجب املسح بالناصية لكان النص 

ة؟ أم وهل املفروض يف بلة املسح أن تكون من نداوة الوضوء مطلقاً؟ أم من الغسلة األخ� 
  يجزي بغ�ة نداوة الوضوء؟

، وال ينافيــه إطــالق اآليــة، ٣قاطع السنة قد تفرض أن يكون ببقية البلة من غســل اليــدين
حيث املسح ـ وهو إزالة األثر ـ قد فرض فيه هنا واقع االثــر عــىل اليــدين، دون الــرؤوس 

                                                        
�� ��ٔس ���� ا������ �����ً «:.... و������ ا��ٔ��ى: ا����م ����  ). �� ����� ���د �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

����� �� ا��أس، ��� ��� ا�ٕ����د إ�� ��ه ا������، ورواة ���� �� أ��  أ��ل: وإ���ت ا���� �� ا������ ��» و����اً 

ا��ٔ�� �� ��� ا������ ����، ��� ���� ا������ �� ا������ر وا���� �� ا������ وا����ف و��  ا����م ����ا���� 

��� ���� �� ��م ���� ا�� ������، ���م ������ ���ً �� ا������ر، وأن ���� ������ ��� �������� ا��ٔو�� أ 

 ا������ر، و��� ��ض ا����رض ������� إ���ق ا����ب.

 
و���� �� ��� ���ً �� ���ص ا������ و��� ��  آ�� و ���� ا��� ���). ��� ��ل ��� ا������ ��� �� ��� �� ا����      ٢

 ����ٔ ���� �������.آ�� و ���� ا��� ���روى ���� وا�����ي �� ا�����ة �� ���� أن ا����  ٣٦٣: ��٣ ا��ر ا�����ر 

و���� ���� «و����� زرارة » أ��� ��� ���ام رأ��«و�� ���� أ������ ����� ���� �� ���� و����� 

أ��� ا��أس ��� ����� « ا����م ����  و��� ���ر�� ���� ا����� �� أ�� ا���� ��ل أ�� ��� ا��ّ�» ����ك ������

 ا����� إ���ق ا��ٓ��.» و����ه

 
��� رأ�� و����� ��� ��� �� ���ث ���� «... ). ��ل ���� ا����آت ا������� و�� ���� ����� ا��ٔ����      ٣

و���� ا��ٔ���ر » ����� �� ا�ٕ���ء�� ��� ��� ��� �� ���� رأ�� ور���� و�� �«... و����� زرارة » ��ًء ����اً 

��� ����� �� ��و��ء ���ث ����ت وا��ة ����� وا����ن ���را��� «.. ا�������� ا��ٔ��ى، ��� ����� زرارة 

و���� ���� ����ك ������ و�� ��� �� ��� ����ك ���� �� ��� ���� ا����� و���� ���� ���اك ��� ���� 

 ».ب ا����ء�� أ��ا ٣١و ١٥ا����ى، (ا������ ب
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واألرجل حتى يعني املسح إزالة ما عليها من أثر، ثم ال غايــة يف املســح إالَّ إزالــة أثــر عــن 
والخشــونة، أم التعطــف  املاسح أو املمسوح، أو أختباره� أو أحده� من حيــث اللمــس

والاخ�ان ال دور له� » طف مسحاً بالسوق واالعناق«عىل املمسوح ك� يف سلي�ن حيث 
يف حقل مسح الوضوء إطالقاً، وإزالة األثر عن املمسوح يف االول أيضاً ال دور له فيه حيث 
 الغسل كان للوجوه وااليــدي باأليــدي، فهــي املاســحة إذاً حيــث املمســوح هــي الــرؤوس

واألرجل، فليمسح ـ إذاً ـ ببقية البلل الباقية عىل األيدي، وليكن مرور املسح لل�سح وهو 
األيدي، فإن حركت املمسوح دون حراك لل�ســح فــال مســح إذاً حيــث الحــراك إ�ــا هــو 

  لل�سح، مه� تحرك املمسوح أيضاً ح� يصدق املسح لل�سح.
ثنائية هــي الباقيــة عــىل اليــدين، ويف غــ�ه� ذلك، والبقية املتعودة يف الحاالت غ� االست

، وإال فاملاء الجديد ح� تجــف كــل أعضــاء الغســل عنــد املســح حيــث ١تؤخذ من الوجه
فال يجزي املاء الجديد » عل عليكم يف الدين من حرجما ج«الرضورات تبيح املحظورات و

  .٢يف الحاالت العادية خالفاً لجمهور من فقاء إخواننا
ر ولكنها ال اعتبا ٣ذلك، ولكن هنا معتربات تدل عىل س�ح املسح �اٍء جديد عىل أية حال

                                                        
إذا ذ��ت وأ�� �� ����� أ�� �� ���� «��ل:  ا����م ����  ). ��� ��ل ���� ���� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

����ً �� و��ءك ا����وض ���� �����ف وأ�� ا��ي ����� �� و��ءك وأ�� ����� و����� �� ��� رأ�� أن 

» �� أ��اب ا����ء ٢١(ا������ ب» � �� ����� ����� إذا ���� أن ���� رأ�� ����� �� ���ام رأ����ٔ�

 .ا����م ����أ��ل: و�� ������ روا�� ���� ا�� أ��� و��� �� ���د وأ�� ���� ��� 

 
). �� ا����ف: �ـ�ل ا��ـ���� ��ـ��� أن ���ـ� ا��ٔذ�ـ�ن ��ـ�ٍء ���ـ� و�ـ�ل أ�ـ� ����ـ� ا���ـ� �ـ� ا�ـ�أس      ٢

إ�ـ� أ���ـ� ��ـ� و�����ـ� ���ـ��ن  �����ن ��� وذ�� ا����ي إ�� أ���� ��� و�����ن ��� وذ�� ���� وأ��ـ�

 ���ٍء ���� وذ�� ا����� وا���� ا����ي وأ���ق إ�� أن �� أ��� ����� ���� و�� أد�� ���� �� ا��أس.

 
ا���� أن ���� ����� ���� رأ��؟ ���ل  أ���ي ا����م ����). ������ ���� �� ���د ��ل ��ٔ�� أ�� ا����      ٣

�� ��� ا��أس  ا����م ����  و����� أ�� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�» ��أ��: ��، ���� ���ٍء ����، ���ل ��أ��: ���

و������ روا�� أ�� ���رة » ���: أ��� ��� �� ��ي �� ا���ى رأ��؟ ��ل: �� �� ��� ��ك �� ا���ء �� ����

» �� ��أ�� ��ًء ����اً «أ��� رأ�� ���� ��ي؟ ��ل:  ������ا����م��ٔ�� ���� �� ���� ا���دق  ا���ر�� ��ل:

��� ا���� «�� ز�� ��ل:   روى ��� ا��ّ� ١٣٠: ��١ أ��اب ا����ء) و�� ا����� ���� ��ا��  ٢١(ا������ ا���ب 

 ».رأ�� ���ءٍ ��� ��� ���� آ�� و ���� ا��� ���

و���� ���ٍء ���� ��� �� ��� �� ذرا��� �� ��ل أ�� ����� وا������ وا����  ١٣٠: ١ و�� ا����� ���� ��ا��

�� ز�� ��ل:   ���� ��� أ��� أ�� ا����، ��ل ا�����ي و��زه ا���� و��وة وا��وزا��، �� ��ل: و��� �� روى ��� ا��ّ�
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بها لبعدها عن ظاهر اآلية الالمحة إىل البلل املتبقية، وأنهــا يف أنفســها المحــة إىل التقيــة 
ملكان املنع عن البقية، فال مكافحة ب� الخربين، حتى يرجع إىل اطالق اآلية ـ عىل إطالقها 

  ـ مع أنها المحة إىل واجب املسح بالبلل املتبقية.
البلة الباقية عىل اليدين دون مزج �اٍء آخر وإن كــان ذلك، فاألشبه عدم إجزاء املسح إال ب

من بلة الوجه أو الذراع� إلنرصاف اآلية وترصــيح املعتــربة، اللهــم إال أن تجــف النــداوة 
ما جعل عليكم يف الــدين «الباقية لحرٍّ أو سواه، فمن يديه أو وجهه، ثم من ماٍء جديد إذ 

  .»حرج
  .»وأرجلكم إىل الكعب�«

عىل ضوء آيتــه  ١»أن الوضوء غسلتان ومسحتان« آله و عليه هللا صىل  نقل عن رسول ّهللا لقد تظافر ال

                                                                                                                                                         

ا����� �� ��ه ������ ��� ���ي ا���� �� ��� �� و��ن ا���� » «رأ�� ���ٍء ��� ��� ���� آ�� و ���� ا��� ������ ا���� «

أ��� ا�����ء أو�� ����� ا���ء ���� ا��أس «ـ  ١١: ١و�� ��ا�� ا������ ���� ر�� » ���� �� إ��ٍء �� ا������

�� ���� ���� ا����� ��� أن ذ�� روا�� ز�� و���ه أن ا���� « ٥٣: ١و�� ���� ا�����ي » �����ً ��� ���� ا�����ء

و�� » وا���� ��� ��ا ��� أ��� أ�� ا���� رأوا أن ��ٔ�� ��أ�� ��ًء ����اً «أ�� ��أ�� ��ًء ����اً ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���

وا������ر �� « ٢٢: ١و�� ا��ٔم » ��� ��� ��ًء ����اً  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ر��ل ا��ّ�«ـ  ٥٠: ١أ���م ا���آن ������� 

أ��ل: ��ه ». ���� رأ�� ���ً ���أ ����م رأ�� إ�� ���ه و��د��� إ�� ا����ن ا��ي ��أ ��� أن ��ٔ�� ا���ء ���ه �����

ا��وا��ت وا��ٓراء ���ل �� ��ٔ���� �� ��� ا��أس وا������ و�� ����� ��� ا���آن ��������، �������� �� 

 ا��وا��ت ا���ر�� �� ا���� أن ���ن ����� ��� ا����ء ��ٔ��.

 
��������ع  آ�� و ���� ا��� ������  ا����م �����ورواه أ��� أ�� ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ). رواه ���ل ور���� و���� �� ر��ل ا��ّ�     ١

 �� ��ا�� ����ي.

������ و������ أ�� ��ى   ���� و���ه ���ل ا�� ���س ��ل: ا���ض ا��ّ� و�� ا��ر ا�����ر �� ا�� ا�� ���س و�����

أ�� ذ�� ا����� ���� ���ن ا������� ������ و��ك ا�������، و�� ���دة وا����� ���� و��ٔن ا�� ���س �� �� 

  ا���ض ا��ّ�«أو » أن ا����ء �����ن و�����ن«أ���ر ا����� ا�����ل ��� ا������� �ٕ����� ا���� ا������� ��� �� 

  أ�� ا���س إ�� ا���� و�� أ�� �� ���ب ا��ّ�«أو » ������ و������  �� أ�� �� ���ب ا��ّ�«أو » ������ و������

 ٢٢٠٥و ٢٢٠٣ر��  ٢٥٦: ���٩ ���� أ������ ��ق �� ا���ا�� و�� ���� إ��ا��� ��� �� ��� ا����ل » إ�� ا����

 .١٣٣: ١وا����� ���� ��ا��  ٦وا����ي  ٩٢: ٦وا������  ٤٤١: ١وا���زن  ٢٥: ٣وا�� ����  ١٦: ٣و��� ا����� 

أ�� ����� ��م  آ�� و ���� ا��� ����� أوس �� أ�� أوس ا����� أ�� رأى ا����  ٢٤١٥ر��  ١١٦: ٥ذ�� و�� ��� ا����ل 

 ������� �����ٔ و��� ��� �����.

أ�� أ�� ��� �� أن ا����ج ����� ���ل: أ����ا و����� و��� أ��ج ���� �� ����ر وا�� أ�� ���� وا�� ���� �� 

وأ����� وأ����ا ��ؤو��� وأر���� وأ�� ��� ��ٌء �� أ�� آدم أ��ب إ�� ا���� �� ����� ������ا ������� 
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  إنها ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ك� أمــره ّهللا « آله و عليه هللا صىلهذه، وك� يروى عنه 
  .١»بغسل وجهه ويديه إىل املرفق� و�سح رأسه ورجله إىل الكعب�

لتحويلهــا عــن » إىل الكعب�«ذلك! وم� يح� العقول ويدير الرؤوس التأويالت الباردة يف 
صها إىل الغسل، وعطفاً لها إىل الوجوه واأليدي، وما ذلك العطف املخــالف ألدب اللفــظ ن

وحدب املعنى إال من هؤالء الذين يعطفــون أرجلهــم إىل وجــوههم وأيــديهم يف مشــيهم 
أفمن �يش مكباً عىل وجهه أهــدى أمــن �يشــ ســوياً عــىل رصاط «مكب� عىل وجوههم: 

   الوجوه مه� اختلقوا له الوجوه.! فال وجه لعطف األرجل إىل»مستقيم
ويحق لنا هنا رسد األقوال واألقاويل حول ذلك العطــف العطيــف يف ســرب وتقســيم داليل 

  يناسب مذهب الفصاحة وال سي� القرآنية القمة:
  ووجهه كالتايل:» أرجلكم«قد اختلفت كلمة الفقهاء واملفرسين املسلم� يف إعراب 

فيفيــد واجــب  »وامســحوا أرجلكــم«عــىل الظــرف بــأرسه  ـ النصب عىل املفعولية عطفــاً ۱
  ومعتربة عدة. ٢االستيعاب يف مسح الرجل� إىل الكعب� وهو القوي وفاقاً لنص القرآن

ـ النصب بنزع الخافض عطفاً عىل املجرور تصحيحاً لتبعيض مسح الــرجل� كــ� فعلــه  ۲

                                                                                                                                                         

إ����ا ��ؤو��� وأر���� و��ن أ�� إذا   و��ب ا����ج ��ل ا��ّ�  و���ر��� و��ا������ ���ل أ��: ��ق ا��ّ�

� �����، و��� �� ا����� ��ل: ��ل ا���آن ������ و��ت ا���� ������، و��� أ��ج ���� �� ����ر �� ��� ����

��� ��� ا������، وأ��ج ا�� أ�� ���� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا����� �� أ�� ���� ��ل: ا���� أ���ب ر��ل ا��ّ�

�، و��� أ��ج ا����ا�� �� ا��و�� �� ا�� ���س إ�� ��ل ا���� ���� و�� ���ء ��ل: �� أر أ��اً ���� ��� ا�����

�� ��� ���ل ��� ��� أ�� ��� ���ل ��� �� ��� إ�� �� ���� أن   ذ�� ا���� ��� ا������ ��� ��� ��� و��� ا��ّ�

� ��رة ��� و��� �� ��� ��� أ���� ��رة ا�����ة �ٕ���� أ���� �� ��ٍء و���� آ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

���� �� ا���آن إ�� ��اءة ��� �����، و��� أ��ج ا����ري و���� وا������ وا���� �� �� ���� أن ��ل �� ����ٔ و��� 

����ا إ��� ��ن ذ�� ��� ��ول ا�����ة ��ل: ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا����� ��ل �� ������ أن أ��� و�� رأ�� ر��ل ا��ّ�

 �ة.أ���� إ�� ��� ��ول ا����

 
��ل ����ـ�ء  آ�� و ���� ا��� ���  ، أ��ج ا������ �� ���� �� ر���� �� را�� أن ر��ل ا��٢٦٢�ّ: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

��� �� ���....، و��� أ��ج ��� ا��ز�� و��ن أ�� ���� وا�� ���� �� ا�� ���س ��ل: أ�� ا���س إ�� ا����  ����� أ

 إ�� ا����.  و�� أ�� �� ���ب ا��ّ�

 
). ��اءة ا���� �� ا����ا��ة ا������ �� ا���آن ��ل ا���ر�� ا�ٕ������ ��� ا���ار دون ��ا��، و�� ��اءة      ٢

 �� إ��ا��� وا����ك و���� وا�� ���� وا������ و��� �� ����.�� ����د وا�� ���س �� روا  ��� و��� ا��ّ�
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ج�عة من أصحابنا وهو غريب من نوعه، حيث النصب بنــزع الخــافض ال يجــوز يف أد� 
ة أخرى تحسن النصب، وهنــا اللــبس بــاهر فغلــط الفصاحة إال يف أمن من اللبس ومالبس

ذلك التوجيه ظاهر، وأنه إ�ا يجوز فــي� يصــح فيــه ذكــر الخــافض وهنــا ال يصــح ملكــان 
  العطف!.

ـ الجر عطفاً عىل املجرور (رؤوسكم) فيفيد فائدة التبعيض كالثا�، وهكذا األمــر! وإن  ۳
  فإنه خالف القراءة املتواترة يف كتب القرآن. ١اختلقوا له أحاديث

ـ الجر لإلتباع واملجاورة وأصله نصب عطفاً عىل الوجوه فيفيــد واجــب الغســل، وهــذا  ۴
أردء تأوى يف املقام فإن إعراب املجاورة يف نفسه غ� فصيح وهو هنا غ� صحيح لإللتباس، 

  الرؤوس عطفاً للمتأخر إىل الوجوه دون املتقدم!.ثم وأي ترجيح ـ إذاً ـ لألرجل عىل 
ـ النصب عىل املفعولية عطفاً عىل الوجوه فيفيد نفس الفائــدة، وهــو األكــ� قــوالً بــ�  ۵

  .٢إخواننا
يخالف » وأمسحوا«وجوه بفاصل األيدي وفعل ثان وترى كيف يجوز عطف األرجل عىل ال

البيــان،   وهو ردييء يف كــالم الســوقي� املجاهيــل فضــالً عــن كــالم ّهللا » فاغسلوا«الغسل 
  املعجز يف التبيان.

أترى لو قيل لك: ولد زيٌد وعمرو ومات بكر وخالد، ثــم ادعــي عطــف خالــد إىل زيــد يف 
  ؟!الوالدة، كنت تقبله يف اإلخبار والشهادة

أن تعطف األرجل إىل الوجوه وهنا فعالن مختلفان غسالً ومســحاً   ف� تجرُء عىل كالم ّهللا 
  تخلفاً عن أدب اللفظ واملعنى، جرياً عىل فتوى الغسل خالفاً لنص القرآن والسنة؟!.

وال يعذر املعتذر من إخواننا يف هذه الفتوى بأن السنة جرت عىل غسل األرجــل فلتفرســ 
  نه تفس� مضاد للمفرس فهو ـ إذاً ـ تعي� وليس تفس�اً.بها اآلية، فإ

والسنة ـ لو كانت ـ معارضة للقرآن هي معروضة عرض الحائط! وليست إذاً سنة، بل هي 
  رواية مختلقة.

                                                        
وا��ـ��ا ��ؤو�ـ�� «�ـ� و�ـ�:   �ـ� �ـ�ل ا��ّـ� ������ا����م��ل ��ٔ�� أ�� ���� ). ���� ��� ���� �� ا�����      ١

وا���ـ��رك  ٢٠: ١(ا������ » �� �� ��� ا����«��� ا���� أم ��� ا����؟ ��ل:  »أر���� إ�� ا������

أ��  ) و��ء ����� ����� ��� ا�� ���� وأ�� ��� و���ة و�� روا����٣ أ��اب ا����ء ح ٢٣وا�����رك ب ٢٠: ١

.���� �� ��� 

 
 أ�� ��أ وأر���� ��ل: ��د إ�� ا����. ا����م ������ ���  ٢٦٢: ٣). �� ا��ر ا�����ر      ٢
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ثم كيف يفرس املسح يف القرآن بالغسل دون عكس ان يفرس الغسل يف الحــديث باملســح 
  لرأي عىل القرآن والهوى عىل ذلك!لو جاز التفس� بالضد، إالَّ تحميالً ل

ذلك ومن الُعجاب هكذا تحميل عىل اآلية وروايات وروايات الغسل ليست بصدد تفس� 
  آية املسح، وألنها ك� يأ� تح� الغسل قبل نزول املائدة.

ثم سواٌء أكانت روايات الغسل بصدد تفس� اآلية أم � تكن أم كانت بعد املائدة أو قبلها 
  ية لتحمل ذلك التفس� الذي ليس إالَّ تغي�اً مضاداً وتعت�اً!.فليست اآل 

ولو جاز تفس� القرآن �ا يضاده من الروايات � يبق مجال للعرض عىل القرآن، وال مورد ـ 
مجاالً للمعا� املتضــادة التــي تحمــل   إذاً ـ لرد الرواية املعارضة للقرآن، وألصبح كتاب ّهللا 

  متضادة الروايات!.
أغــر بالتوجيــه هنــا أن القــرائت� كــاآليت� يف إحــداه� الغســل ويف األخــرى املســح  ومــن

إلحت�لها للمعني�، فلو وردت آيتان إحداه� توجب الغسل واألخرى املسح ملا جاز تــرك 
الغسل إىل املسح ألن يف الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه األمر بالغسل فكان يكون حينئــٍذ 

ه� حك�ً وأك�ه� فائدة وهو الغسل النه عىل املسح واملسح يجب إستع�له� عىل أعم
  .١»ال ينتظم الغسل

وذلك إلحاد يف فقه القرآن بقولة النقص يف نصه وتــرجيح مــا ســموه ســنة عليــه لك�لــه، 
ة، ولو كانت هنا آيتان لكانت واختالق تضاد ب� اآلية يف قراءتها املتواترة واألخرى املختلق

  املتأخرة نزوالً ناسخة للمتقدمة دونهكذا جمع جامح.
وليس الوضــوء ـ فقــط ـ  ٢أعرف!  ومثله القيلة الغيلة إن الغسل أنظف؟ فنقول: ولكن ّهللا 

ع ألنظف بحق األرجل، ورشط ال نظافة يف حل املسح يحققهــا قبلــه فــال تنظيفاً حتى يرشَّ
ولكنه حسب املقــرر  ٣»الغسل يف الوضوء للتنظيف«حجاة إىل إجتهاد مقابل النص فطاملا 

                                                        
 .٤٢٣: ٣). ��ل ا����ص  �� آ��ت ا�����م      ١

 
، د��� ا����� ا���ام ����  ). �� ��وغ ����� إ�� ��� ا������ �� �� ا�����ت ا���ه ���� ���� ا��ّ�     ٢

��� ����� �������� ���� ����ٔت �� ز��م أ��ض ��� ��� �� ������ ���ذا �� ���� ر�� ������ ا��و��� ا��

أ��ف، ��� ��� و��   أ���� ������، ��ل: أ��� ا���� أ���، ��� و��� ا��ّ�  ��� ����� ا������ن، ���: إن ا��ّ�

.���� 

 
�� و��ء  ������ا����م��ٔ���د ����� �� أ�� ���م �� أ�� ا���� ا����  ٣١١: ٢). ���� أ��د�� ا�����      ٣

 ����� ا���� وا���� �� ا����ء �������.  ا������ �� ���ب ا��ّ�
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يجهل ما هم يعلمون، وهم أعرى   ملواضيعه دون تعميم له إىل مواضع املسح، ويكأن ّهللا 
  للنظافة من خالقها واآلمر بها!.

وتركنــا الســنة، وإن غســلنا فقــد   ك� القيلة األخرى إننا لو مسحنا فقد علمنــا بكتــاب ّهللا 
  مسحنا وزيادة وفيه جمع ب� الكتاب والسنة!.

ليس سنة تتبع ثم الغسل هو فقط غسل ولــيس مســحاً وزيــادة،   كن املضاد لكتاب ّهللا ول
فإن بينه� عموماً من وجه، ثم الزيادة عىل الفرض بحســاب الفــرض ام أي حســاب آخــر 
محظور يبطل العمل، كالذي يزيد عىل ركعتي الفجر ركعة فيقول نفس القولة، وهكذا كل 

  إنه نقصان يف الفرض بزيادته أو نقصانه.زيادة عىل الفرض أو نقيصة عنه ف
إن هذا من املقدم واملؤخر يف الكالم فهــو ـ إذاً ـ  السالم عليهـ وقيلة أخرى مختلفة عىل عيل  ۶
  .١»فاغسلوا جوهكم وأيديكم إىل املرافق وأرجلكم إىل الكعب� وامسحوا برؤوسكم«

هي ويالت يف التحميل عىل القرآن ال يتحمل، شارك فيهــا فقهــاء املــذاهب  قيالت وقيالت
، أم جــراً ٢مه� كانت دركات، ب� قاريء بالجر جراً لألرجل إىل الرؤوس يف تبعــيض املســح

للمجاورة وأصله نصب عطفاًعىل الوجــوه، أم نصــباً يف ذلــك العطــف املتخلــف عــن كــل 
،  أم مقرصاً بكتــاب ّهللا  اآلداب العربية وسواها، كجر الجمل بشعرة مقطوعة، تالعباً قارصاً 

إتباعاً للهوى ظن صالح الفتوى، فأصبحت آية الوضوء ظليمة بــ� الفــريق�، هز�ــة عــ� 
  تعنيه ب� الجانب�، قضية العز�ة املذهبية يف هذا الب�.

                                                                                                                                                         

 
وأ����� «������ا����ما����� ��ل ��أ ا���� وا����  ـ أ��ج ا�� ���� �� أ�� ���  ٢٦٣: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

أ��ل: » ���� ��� ذ�� و��ن ���� ��� ا���س ���ل: وأر���� ��ا �� ا����م وا����� �� ا����م» إ�� ا������

���� ا������ ��� ��م وأ�� �� ا����م ����ً ������ ��� ا����م و�ـ�اً ����ـ�م   إن ��ن �� ��ا ا����م ��� وا��ّ�

 �� ا����� �� ا�����.إ 

��ا و��� أ��ج أ�� ا���� �� ��� �� ا�������ت ���� ���� �� ا�� ���س ��ل: ��ل ��� ����� ��� ا�� ���� 

��ل �� أ���� » : إذا ���� إ�� ا����ة ������ا و����� وأ����� إ�� ا���ا�� وأر���� وأ����ا ��ؤو���آ�� و ���� ا��� ���

.������ 

 
��  ������ا����م). ��� ا���� ����� ا��� �� رواه ا���� �� ا������ �� ���� �� ا����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ����      ٢

�� �� «��� ا���� �� أم ��� ا����؟ ��ل:  »وا����ا ��ؤو��� وأر���� إ�� ا������«�� و��:   ��ل ا��ّ�

 ).٢٠: ١(ا������ » ��� ا����
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، فالخاصــة وهــي مســح الرجلــ� ١أربعــة» أرجلكــم«ومهــ� كانــت املــذاهب الفقهيــة يف 
  باستيعاب العرض ك� الطول إىل الكعب�، هو املذهب املستفاد من نص اآلية دون ريب.

فمعروضة عىل  السالم عليهموأ�ة أهل بيته املعصوم�  آله و عليه هللا صىلواما االخبار املتعارضة عن النبي 
ويل لألعقاب  «أنه قال:  آله و هعلي هللا صىل، ولنئ صح عن النبي ٢املسح نص القرآن القائل بإستعياب

فهنا ويل لتعقيب األعقاب مــن النــار ســناداً يف فتــوى الســمح دون أي ربــاط  ٣»من النار

                                                        
����� أر���: ا��ٔول ���� ا����� ا��ر��� �� أ�� ا���� ا���ا�� �� و���� ا� ٦٥٧: ١). �� ���ة ا���ريء      ١

أ���ا����، ا����� ���� ا�ٕ������ �� ا����� أ��� ا���� ـ و����ً �� ����ه ����ً ـ ا����� ���� ا���� ا����ي 

و���� �� ���� ا����ي وأ�� ��� ا������ و�� ا������ ������، ا��ا�� ���� أ�� ا����� و�� روا�� �� ا���� 

 ا���� ��� ا���� وا����.

 
ا��ٔ����� ا������ ���� ا���� ��� ��� ���� ا��ٔ���ري و���  آ�� و ���� ا��� ���). ��� ��� إ���ر ��ة �� ا����      ٢

وأوس ا�� أوس وا�� ���س و����ن ور�� �� ��� إ�� ��� ر����، و���� ���� ر���� �� را�� ��ل: ��� ا���� 

�� و��� ��أ�� ور��� إ�� ا������، و�� ���� أ�� ��� ا����� وا�����ي وأ�� و��� و���� إ�� ا����� آ�� و ���� ا��� ���

، و�� ا����ف ا����� ��� ���� ٦٥٧: ���١ ا���از و���� ا����� ا�� ���ن وا�� ��م ��� �� ���ة ا���ريء 

� و�� ������ �������: ��� ا������ ���ل وا���� ر��� و���ل وأ���� ��ء �� ٥٠: ١وأ���م  ٦٠: ٧ا��ٔم 

��ل:  ������ا����م����� ����د ���� ���� وأ��� ���� ���� �� ���� �� أ�� ����  ٥٩: �����١٠ ا����ي 

 ».أ��� ��� رأ�� و�����«

: ���٣ �� آ��ت ا��ٔ���م �����ص «أ�� ��� ر���� �� ا����ء  آ�� و ���� ا��� ���و�� ���� �� ��ا�� ا���� �� ا���� 

� ��� ا����ء ������ً ���� ا����، وإ�� ����وح ������� �� ا���آن، أم أ��� ���� )، إن �� ��� ��� ��٤٢٣

 ��� ا�����ة.

���   ـ إن �� أو�� �� ا����� ������ ��� �� وأ��، إ�� ��ل ���� وا��ّ� ٢٦: ���٣ل ا�� ���� �� ا������ 

 �����ن ����.

أ��ٔ�� �� ا���� ������ا����م��ل ��� إ�� أ�� ا����  و��� رواه أ������ و����ً ����� ا���� ����� أ��ب �� ��ح

  ��� ا������ ���ل: ا����ء ������ و�� ��� ��� إ�� ذ�� و�� ��� ��� ��ٔس، و����� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�

�� ا���� �����ٔ ا����ء ��� إ�� ر���� �� ���ض ���� ا���ء ����ً ��ل ��أه ذ��، و����ه زرارة ��  ا����م ����

�� ��ل ��ل ��: �� أ�� ����ٔت ����� ��� ا������ ����ً �� أ���ت أن ذ�� �� ا�����ض �� ��� ذ�� ا���

أ��ل: وا��� » ا��أ ������ ��� ا������ �ٕ�ن ��ا �� ��� ��ٔ��� ���ه ����ن آ�� ذ�� ا�����ض«����ء �� ��ل: 

 ا����� ���� ���� و�� ���� ا��ٔ���ة.
�� ��� و����� أن ا����   روى ���� وأ�� ����ة و����� و��� ا��ّ� ٤٢٣: ٢). ��� �� آ��ت ا��ٔ���م �����ص      ٣

�� و����ٔ ا��» و�� ���ٔ���ب �� ا���ر أ����ا ا����ء«رأى ����ً ���ح أ������ �� ����� ا���ء ���ل:  آ�� و ���� ا��� ���
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  بينه�، اللهم إال شبهة عرضت تخيالً أن الغسل مستمر بعد املائدة ك� ك� قبلها!.
فالقول الفصل يف فرض الرجل� مسحه� مستوعباً ملكان النصب ك� فرض البعض يف مسح 

فإذا مســح بيشــٍء مــن رأســه أو بيشــٍء مــن «لجر، وال تعني صحيحة األخوين: الرأٍ ملكان ا
إال » يشٍء مــن قدميــه«ال تعني من » قدميه ما ب� الكعب� إىل أطراف األصابع فقد أجزأه

  اليشء الظاهر خالفاً ملن يقول بإستيعاب الغسل أم املسح للقدم� ظاهراً وباطناً.
ض ظهــره� عرضــاً لكانــت غــ� صــحيحة ملخالفــة وحتى لو كانت الصحيحة نصاً ىف تبعــي

  .١القرآن، وهنا معتربات أخرى تجاوب مستوعب املسح
  لغواً ضارياً يف هذا الب�!.» أرجلكم«ذلك، ولو � يكن فرق ب� املسح� لكان النصب يف 

�ع اإلمامية عىل إجزاء مسمى املسح عرضاً باطلة، فحتى لو كان ـ حقاً ـ إج�ع ودعوى إج
  فمخالفته لنص الكتاب، املؤيِّد للمعتربة، تجعلنا نقطع بسقوطه دون ريب!.

ذلك، ثم اإلستيعاب يف ظاهر الرجل� م� ال ريب فيه لتجاوب نص اآلية ومتواتر الروايــة، 
  ولكن إىل أين؟.

معرفة الكعب�، فالكعب هو املرتفــع ملــا فيــه مرتفــع وســواه، فهــل  الجواب موقوف عىل

                                                                                                                                                         

أ��ل: �� ���ز�� ��� أ���غ ا����ء » �� ���ًة إ�� ��  ��ا و��ء �� �� ���� ا��ّ�«��ة ���� ر���� و��ل:  آ�� و ���� ا��� ���

و��� ا��ٔ���ب، ��� ���ن ��� ا��ٔ���ب ������ً �����ء دون ان ���ن ����ً �� ا����، و��� ���� ���� 

 و�� ����ن ��� ���ر.ا������� �� ��� ا��ٔ���ب ا��ا�� �� ا����ء 

 
ا���� ��ل ��ٔ�� �� ا���� ��� ا������ ��� ��؟ ���ـ�  ������ا����م). ������ ا������ �� أ�� ا����      ١

��ً ��ل �ٕ������ �� أ����� ��� ��� ا��ٔ���� ������ إ�� ا������ إ�� ���� ا���م ���� ���� ��اك �� أن ر�

  ) و���� ���� ��� ا��ٔ��� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��٤�ّح ٢٤ب ���١ا؟ ���ل: �� ـ إ�� ����� (����) ����)(ا������ ج

���ت ������ ���ي ����� ��� أ���� ��ارة ���� أ��� ������ء؟ ���ل ���ف ��ا وأ����� �� ���ب  ا����م ����

أ��� ����، أ��ل: ��� ��ن ���� ���� ا���� ����ً �� ���� إ�� »ا���� �� ��ج¨ و�� ��� ����� ��«:  ا��ّ�

�� ا����ع ���ه و�� ا����� دون  ��� آ�� ا���ج �� ��ن ���� أن ���� ��� ���� أ����� �ٕ�ن ا����وض �� ا����ٔ

 أ���ره ����.

����� ��� ��ل: ��ؤو��� ـ أن �» �� ��� ��� �����م ���ل: وإ����ا ��ؤو���«... ذ�� وأ�� ����� زرارة: 

» وأر���� إ�� ا������«ا���� ���� ا��أٍ ����ن ا���ء �� و�� ا������ ����أس ��� و�� ا����� ������ ���ل: 

��� ��� ��ض ���ر���� ���ٓ�� وا��������� �����، و����� ـ » ������ ��� و����� ����أس أن ا���� ��� ������

دون ���� إ�� » إ�� ا������«��� أ��م إ��������� ��� ا�����، و��� ا������ �����د ��� أ���ً ـ �� ���� ����� ا���

 �� ����ء ا�����ب!.» ذ�� ا������، ا���� أ�� ���و��ً �� ��� ا��اوي، و���� (زرارة
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الكعبان يف الرجل� هنا ه� الكعب األعىل من كل رجل و� يقل به أحد! أم ه� القبتــان 
؟ أم القبتان الظاهرتان دون »!الكعب�«كعاب أربعة للرجل� وليست  فهي ١طريف كل قدم

  ؟ أو أد� الكعب؟ أو العظم النا�ء عىل ظهر القدم؟٣؟ أو مفصل الساق والقدم٢املفصل�
تة كعاب لكلِّ رجل، ف� هو املقصود بينه�؟ فهل اآلية ـ إذاً ـ مجملة تحتاج كل هذه الس

إىل تفس� السنة؟ وهي أيضاً متعارضة! وكيف يُجمــل الكعبــان يف القــرآن و� يــذكر إالَّ يف 
هذه اآلية وهو كتاب البيان دون حاجة ـ كأصل ـ إىل تبيان! فإنه هو بنفســه تبيــان لكــل 

  لنفسه؟!. يشٍء فهال يكون تبياناً 
إذ لــو كــان القصــد إىل أعــىل الكعــاب لكــان » الكعبــ�«القول الفصل هنا نجده يف نفس 

ولو كــان أحــد »! املرافق«لتستغرق مسدسها كلها، ك� يف » إىل الكعاب«الفصيح الصحيح 
فــألن » الكعــاب«من الكعاب األربعة ب� األعىل واألد� لجيء بصيغته الخاصــة يف جمــع 

كعبان األدنيان وه� العظ�ن الناتئان فوق ظهــر القــدم�، لــذلك قــال: القصد هنا هو ال
  إعتباراً بالكعب األوَّل لكل رجل.» إىل الكعب�«

يف غسل اليدين حيث القصد كان جمع املرافق ىف كــل يــد لجمــع » املرافق«فقد جمعت 
  ل رجل.يف مسح الرجل� حيث القصد هو الكعب األد� من ك» الكعبان«املكلف�، ثم ثني 

ومثاالً ماثالً ب� أعيينا يقرِّب قاطع الداللة هنا عىل الكعب� األدن�: أن هنــاك شــارعاً فيــه 
إشارات حمراء لوقفات السيارات، وانت تأمر بوقفة سيارة عند اإلشارة األوىل، فهــل يصــح 
 أن تقول، قف عند اإلشارات، والوقوف عند األخ�ة وقوف عند اإلشارات! أو الصحيح الذي

حيث يعرف أنها األوىل! ألنها هي إشارة ما فتصدق عليها » قف عند اإلشارة«ال يُرتاب فيه 
  ».اإلشارة«

» إىل الكعــاب«ه� لكل رجل فان عبارته الصالحة ـ إذاً ـ » الكعب�«ثم وليس القصد من 
» أيــديكم«وجــه كــلِّ واحــد و» وجــوهكم«وقصد الجمع يف اآلية هو الجمع إزاء الجمــع 

لكــل مكلــف، » الكعبــ�«مرافق كل مكلف فإنها أربع لكــل، ثــم » إىل املرافق«م جميعاً ث
  فلكل رجل يقصد هنا كعب واحد.

                                                        
 ). ذ�� إ��� ����ر إ��ا��� إ�� ���� �� ا���� و���� �����ن ا������ ����اً و�����ً إ�� ا������.     ١

 
 ). و�� ���� ا����� ��� وأد�� ���� ا�ٕ����ع.     ٢

 
 ). ذ�� إ��� ��� �� أ������ وز��� آ��ون ����.     ٣
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ملجموع املكلف� إالَّ عىل األبدال، فإ�ا القصــد » إىل الكعب�«ومه� يكن من أمر فال يصح 
  لكل مكلف ـ ال لكل رِجل ـ وه� األدنيان.» الكعب�«

كل منها تعني الجمع أمــام الجمــع، وجــه » ؤوسكم وأرجلكموجوهكم وأيديكم ور «فهنا 
لكّل، ولو � يقصد هنا لكــل » الكعب�«لكل و» املرافق«كل ويداه ورأسه ورجاله، فكذلك 

  أيضاً لليدين لكل مكلف.» املرافق«وه� م� يشهدان أن » الكعب�«� يصح 
كــل مكلــف، فلــيكن الكعــب نص باهر ال ريبة فيه، أنها كعبا الرجل� ل» الكعب�«إءذاً ف

األول لكل رِجل وهو النا�ء قبل املفضل حيث الرجل تعم ظاهرها وباطنها فالكعب الأول 
فالكعــب األول هــو » بــاطن الــرجل�«فيه� هو النا�ء عىل ظهره�، نعم لو كان الــنص 

الشامل لكال الظــاهر والبــاطن، والكعــب األول ـ بــ� كــل » الرجل�«العقب، ولكن النص 
كعاب ظاهرة وباطنة ـ ال شك أنه النا�ء عىل ظهره�، فاملسح إذاً عىل ظهور األرجل ال ال

وبطونها، فإن كعب البطن هو العقب وهو خاص الكعاب، ولو كان القصد مسح البطون 
فال حجة لفقهاء السنة لغســل أو محــس الــرجل� ظــاهراً أو » إىل الكعاب«لكان الصحيح 

  الشيعة ملسمى املسح عرضاً ظاهراً!.باطناً، ك� ال حجة لفقهاء 
هنا ك� يف االيدي املتعلقة باملقدر فهي ـ إذاً ـ  لغاية املمسوح ال املســح، فيجــوز » إىل«و

النكس ك� عليه عل�ء اإلسالم أجمع، ويدل عليه معتربة دون تعارض، وحتى لو كان هنــا 
  تعارض فاملرجع طليق اآلية.

توعب عرضه� يف ظاهره�، والحد الطويل يســتوعب مــا إذاً فالحد العريض يف الرجل� يس
املغيىَّ ألنه� كلــيه� مــن ¨ب� رؤوس األصابع إىل القبت� الناتئتئ�، وهنا الغاية داخلة ىف 

  الرجل.
تعنيــانه� لكــل » الكعبــ�«وليست اآلية يف مقام بيان الكعب لرجل واحد حتى يقــال إن 

  تفع األول لكل منه�.رجل، بل هو الرجالن فالكعبان ه� املر 
  .١ومختلف الحديث يف تحديد الكعب� مرجوع إىل القرآن أو يؤول

مسحه� وهل ب� الرجل� ترتيب ك� ب� اليدين؟ ظاهر إطالق اآلية عدم الرتتيب، فيجوز 

                                                        
). ��� ا���ل �� ��� أ�� �� ا����� �� �� ����� ا��ٔ����: ����� أ�� ا�����ن ��ل ���� ���ـ� ا����ـ�      ١

وا����� أن ���� �� أ��ل: » ��ا ��� ا���ق وا���� أ��� �� ذ��«دون ��� ا�����، ����� ��ا �� ��، ��ل: 

���� ��� ��ـ� ا��ٔ�ـ��� ���ـ���� إ�ـ� «و��� أ�� �� ا���� ا�����ء ����� ا������ » أ���«ا��اوي وإ�� ��ن 

 أ��ل: ���� ا���� ا��ٔول ��� ���� ا���م.» ا������ إ�� ���� ا���م
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 ١معاً، أو تقديم اليمنى عىل اليرسى وعله ال عكــس بــدليل الروايــة املقيــدة لطليــق اآليــة
  ع هو إطالق اآلية.ولكنه� غ� قطيعة الصدور ومعارضة بغ�ها فاملرج

وهل يجوز املسح عىل حائل حال االختيار كالخف� وما أشبه؟ كال�، ألنه ـ إذاً ـ مسح عــىل 
 ٢غ� الرجل�، فاملاسحون عىل الخف� سوف يجدون مسحهم عىل جلود الحم� وما أشبه!

                                                        
أ��  ا����م ����). ��� ����ل ��� ��م إ��اء ����� ا����ى ��� ا����� ����� ا�����ي �� ���� ا����ن      ١

���ـ� « ا��ـ��م ���ـ���� �����ً؟ ��ٔ�ـ�ب ��� إ��� ���ٔ�� �� ا���� ��� ا������ ��ٔ���� ���أ؟ ������� او ���� ���

�ـ� أ�ـ�اب ا���ـ�ء) و�ـ�  ٣٤(ا���ـ��� ا��ـ�ب » ������ �����ً �ٕ�ن ��أ �ٕ���ا��� ��� ا��ٔ��ى ��� ���ه إ�� ا�����ـ�

�  ������ ����� ���� �� ���� �� ������ ���ص، ��� روى �� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ� أ��ـ� ��ـ� «��ـ�:  ا��ـ��م ��ـ�

) ��ـ� ا���ـ�وض ���ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�ٌء ��ـ� ��ـ�� ��ـ���� ��ـ�ً، �ـ� ٣٥(ا����ر ب» �ٔ���ا������ وا��ء ����� ا�

����� ا�����ي �� �� أ��اء ا���� و��ه ���� ���ر�� �����م ا��� ��� ا�����، و��� ��ض ا����رض ��ً� 

 ������� إ���ق ا��ٓ��.

��� ا������ دون ���ن ������ أو ��ٔ��� ذ�� �� �� ��� �� ا����آت ا������� ����� ا����� ��� ا����ى، إ��� �� 

إ��ا��� ��� ا��ٔ��ى أو ������، ��ٔن ��ه ا����ٔ�� ��� ��� ��� ا����ى، ���� ا����آت ا������� و����� �� ��ط 

 ا������ ��� ا������ �� ��ل ��� ��م ا���ا��، ����� ������ ـ إذاً ـ ���ي.

�ي، �� ا��وا��ت ا������ ������� ��ٌ� ��� إ�����ً ��� رواه ذ��، و�� ����� ��� ��� ��� ا������ج إ�� ا����

�� و��، ا��أ ا���� �� ا���� �� ا��� ا��أٍ   ��ل: ���� ��� ا����ء ��� ��ل ا��ّ� ا����م ����زرارة �� ا����� �� ا����� 

ا���� ����ء ������  وا������ و�� ��� �� ����ً ��� ��ي ��ء ����� �� أ��ت �� أ��ت �� �ٕ�ن ���� ا��راع ���

�� و�� ��   وا�� ��� ا��راع وإن ���� ا���� ��� ا��أٍ ��ٔ��� ��� ا��أس �� أ�� ��� ا����، ا��ء ��� ��ء ا��ّ�

إن ���� ����� ذرا�� ��� و��� ���� ��� و��� �� « ا����م ����ا����ء) و����� أ�� ����ة ���  ٣٤ا������ 

را�� ا��ٔ��� ��� ا��ٔ��� ��ٔ�� ��� ا��ٔ��� �� أ��� ا����ر وإن ���� ��� أ��� ذرا�� ��� ا���� �ٕ�ن ��أت ��

 أ��ل: أ��� ر���� �� ���� ا�����.» رأ�� ��� ���� ر���� ��ٔ��� رأ�� �� أ��� ر����

 ذ��! ���� ��� ا�ٕ����ء �����ن ا���� �� ���م ا����ى ��� ا�����.

 
ا��ف ����ً �� ��ا ا��ٔ��  �� ا����� ا������ ��ل د��� �������� و��� ٣٢٤: ٢). �� ���� أ��د�� ا�����      ٢

: ��، ���: �� ���ل �� ا���� ��� ا����� ����� �� ��ل: ������ا����مـ إ�� أن ��ل �� ��ل: أي ���� �� ���� 

�� ��ء إ�� ���� ورد ا���� إ�� ا���� ���ى أ���ب ا���� أ�� ����   إذا ��ن ��م ا������ ورد ا��ّ�«

أ�� ��ل: أ�� ا���س ���ة ��م ا������ �� رأى آ�� و ���� ا��� �������� �� ا����  ) �� ا����� روت٣٢٤و��� (» و��ء��...

 ������ا����مو���� ��� ��� ���ه، و��� روى ���� ن أ��� ا���� �� ���ب ا�����ت �ٕ����ده �� ���� �� ���� 

 ��� ��� أ��ب أن ��د�� إ�� ���ه ��م ا������ وذ�� ����.  ��ل: إن ا��ّ�

  ��ل ��� ��� �� ا����ب ا���س �� رأى ر��ل ا��ّ� ������ا����م�� ا�������ت �ٕ����ده �� ���� �� ����  ٣٢٠و��� 
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تبارك وتعاىل أمر عباده بالطهارة وقسمها عىل الجوارح فجعل  للوجه منه نصيباً   إن ّهللا «و
باً وجعــل وجعل للرأس منه نصيباً وجعل للــرجل� منــه نصــيباً وجعــل لليــدين منــه نصــي

للرجل� منه نصيباً وجعل لليدين منه نصيباً فإن كانتا خفــاك مــن هــذه األجــزاء فامســح 
  .١»عليه�...

مسحه عىل الخف� أو غســله الــرجل� أنــه كــان  آله و عليه هللا صىل  وقد يوجه املروي عن رسول ّهللا 
قبل نزول املائدة، فإن آيــة املائــدة نــص يف مســح الــرجل� دون غســله�، أو مســح عــىل 

  .٢ليخالف القرآن! آله و عليه هللا صىلالخف�، أو ليس الرسول 
سبقاً يف سباق الحكــم حيــث الكتــاب  ٣»سبق الكتاب الخف�«أن  السـالم عليهموقد تواتر عنهم 

  ينسخ السنة ك� سبق املسُح عىل الخف� الكتاب يف زمن حكمه.
ه و عليه هللا صىلوألن املائدة نزلت قبل زهاء شهرين من رحلته  كث�ون عنه أنه غسل فالراوون ال آـل

رجليه أو مسح عىل خفيه هم ب� من مات قبل املائدة، أو قبل اإلطالع عليها، وبنى مأول 
ه و عليـه هللا صـىلو� يُعرف للنبي «آلية املائدة زعم أنها تعني ما كان قبلها من مسح وغسل، ثم   آـل

فمســح النبــي خفٌّ إال خف أهداه له النجايش وكان موضع ظهر القــدم� منــه مشــقوقاً 

                                                                                                                                                         

  آ�� و ���� ا��� ���  ����وا أ��� رأوا ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��� ا����� ���م ��س �� أ���ب ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

���� أ��� ��ول ا�����ة أم ����� �����ا: �� ��ري ���ل ���  ا����م ������ أ�� ���� ��� ��� ا����� ���ل ��� 

���� أدري أ�� ��� ���� ��رة ا�����ة ر�� ا���� ـ ���� ��� ا����� ـ ور�� ا���� ـ ���� ��� ا������ ـ  ا����م ����

.... و���� أدري ا����م ����أ��ى ��� ���� أ��� ��� ��� ���ري أ�� إ��� �� أن أ��� ��� ا�����، و��� �� 

 ��ك ا���� ��� ا����� ��� ���� ا�����ة. آ�� و ���� ا��� ���أن ا���� 
ر���ً  ا����م ����). �� ����� ا������ �� ���� �� أ��� ا���ا���� ـ ر�� ا����� ـ ��ل: أ�� أ��� ا�������      ١

 ر�� رأ�� ���ل:....���ٔ�� �� ا���� ��� ا����� ��ٔر�� �� ا��ٔرض ����ً �� 

 
��د ا�����ر �� ا���� ��� ا���� ا�����ي �� ����� (ا����ء �� ا����ب وا��ـ��) أ�ـ��ء ا��ـ����  ). ��     ٢

وا������� و����� ا������� وا���اء وا�����ء وا������� ا������� ���از ا���� أو و���� و�� ز��ء ������ ����ً و�� 

��� «أن ��� ا��ٔر�� إن ��ن ��ن ��� ��� ا�����ة و ا��ـ��م ������ وأ��� أ�� ���  آ�� و ���� ا��� �����ا��ت ا��وا�� �� ا���� 

 ».��� ا����ب ا���� ��� ا�����

 
 ��آ  و ���� ا��� ���  ���� أر���� �����ً ���ا ا�����ن ��� ر��ل ا��ّ� ٣٢٦ـ  ٣١٩: ٢). ��� ���� أ��د�� ا�����      ٣

 . وا����� أن ا���� ��� ا����� ��� ����ً ا����ب �� آ�� ا�����ة.ا����م �����وأ��� أ�� ���� 
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فهم ب� صالح يف نقله  ١»عىل رجليه وعليه خفاه فقال الناس أنه مسح عىل خفيه آله و عليه هللا صىل
، كــ� والروايــات  أو قارص أو مخطيء أو مقرص، والرجوع ـ عىل أيــة حــال ـ إىل كتــاب ّهللا 

، وكأنهــا اختلقــت تحكــي�ً  ومــة بكتــاب ّهللا الحاكية للمسح عىل الخفنى بعد املائدة محك
، تحــامالً  لهذه الفتوى تغافالً عن آية املائدة أو تجاهالً عن نصها أو نسخاً لها وعــوذاً بــاّ� 

  عليها!.
ك� ويحمل الروايات الواردة يف املسح عىل النعل� عىل ما ال �نع من مثنَّــى اإلســتيعاب، 

اجة إىل اســتباطنه كواجــب املســح، وإالَّ فهــي أيضــاً كالنعل الذي رشاكه فوق القبة فال ح
  القائل �ثنى اإلستيعاب.  معروضة عىل كتاب ّهللا 

ذلك، فالوضوء حسب القرآن والسنة هو غسلتان ومسحتان عىل التفاصــيل املفصــلة مــن 
  ذي قبل ك� يناسب موسوعة الفرقان وبقيت هنا مسائل:

؟ أم يصح عــىل نــداوة مغلوبــة؟ أم يجــزي ل: هل يشرتط يف املسحت� جفاف املحل االوى
  مطلقاً وإن كانت نداوة غالبة أم ال غالبة وال مغلوبة؟

إزالــة أثــٍر مــن » فامســحوا«ال دليل عىل إشرتاط جفاف املحل، فإ�ا الرشط املستفاد مــن 
املاسح، وال سي� بالنسبة للرأس ل� تقى بقية ملسح الــرجل�، فــال يجــوز فيــه إزالــة كــل 

ا.الرطوبة، و    تجوز يه� إذا ال واجب بعده� من مسح تستبقى له رطوبة مَّ
الثانية: هل يشرتط يف املسح أالَّ يتحقق به الغسل بســابغ املــاء عــىل اليــد؟ إطــالق اآليــة 
يقتيض إطالق املسح، تحقَّق به الغسل أم ال، أم إنه ـ عىل أية حال ـ ليس غسالً، بــل هــو 

سح املسبغ، وبــ� الغســل واملســح عمــوم مــن مسح مسبغ، ك� أن بعض الغسل يشبه امل
  وجه، لكٍل وجهه الذي يخصه وإن شمل اآلخر ضمنياً.

الثالثة: هل تجب املواالة العرفية ب� أعضاء الوضوء؟ ظاهر التفريع بالفاء ثم العطف عىل 
معطوفها بسائر الواوات، هو املواالة العرفية، وال فرق يف ترك امواالت ب� جفاف الســابق 

  .٢»فإن الوضوء ال يتبعض«ه وعدم

                                                        
 �� ا�����. ٣٢٥). ا����ر      ١

 
: ر��� ����ٔت ���� ا���ء ����ت آ�� و ���� ا��� ���  ). ��� �� ����� ���و�� �� ���ر ���� ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ٢

�  و����� أ�� ���� ��ـ� �ـ�ل أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�» أ��«ا���ر�� ��ٔ���ٔت ��� �����ء ���� و����؟ ���ل:  إذا : «ا��ـ��م ��ـ�

(����� �� » ك ����� �� ���� ��� ���� و��ءك ��ٔ�� و��ءك �ٕ�ن ا����ء �� ���������ٔت ��� و��ء

 �� أ��اب ا����ء). ٣٣ا������ ا���ب 

أ��أ ������ �� ������� �� ������ ��� «�����:   و�� ا���� ا����ي: إ��ك أن ���� ا����ء و���� ���� ��� ��ل ا��ّ�
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فإ�ا يرض من الجفاف ما هو قضية اإلبطاء لغ� رضورة، وأما هو قضية الحرارة وما أشــبه 
دون إبطاء فال يرض، فاألصل هو اإلبطاء غ� املعذور فبطل أم سواه صحيح، فالجفــاف يف 

  قاء الرطوبة مع اإلبطاء ال ينفع.غ� إبطاء بضورة ال يرض، وب
الرابعة: ظاهر الخطاب يف اآلية وجوب املبارشة يف أفعال الوضوء باستقالل دون أن يتوالها 
غ�ه وال يشاركه، اللهم إال عند الرضورات التي تبيح املحظــورات، وذلــك يف نفــس أفعــال 

أم  �١ يف الحــديثالوضوء، ويجوز يف سواها من معدات قريبة او بعيدة كتحصيل املاء كــ
وصبُّه عىل الكف، ويف صبه عىل أعضاء الغسل تردد أشبه الجــواز، حيــث الصــب بنفســه 
ليس من أفعال الوضوء فإ�ا هو الغسل وبينه� عموم من وجه، فقد يــر�س دون صــبٍّ 

 يصب، أو يصبُّ دون غسل فقد صــبَّ و� يغســل، فــاملحظور هــو الغســل فقد غسل و�
  بصبٍّ وسواه.

ذلك، وإن كان الصب مرجوحاً يف غ� رضورة النه كرشكة يف العبادة، وهنا صحيحة تسمح 

                                                                                                                                                         

���� �� ا���ء �� ��� أن ���� �� أو��� �����ء ��ٔ�� و��ءك إذا ��ن �� ا��أٍ وا������ �ٕ�ن ���� �� ��� و��ءك وا

����� ر���ً �ٕ�ن ��ن �� �� ��ٔ�� ا����ء وإن �� ��� و��ءك إذا ��ن �� ����� ر���ً �ٕ�ن ��ن �� �� ��ٔ�� 

��  ا����ء وإن �� ��� و��ءك ��� أن ��� ا����ء �� ��� أن ����� ��� ا���ء ��ٔ�� ��� �� ��� و��ءك أم

�� ���� ���ء ا������ �� ��� ا����ء، إ��� �� أ��رة ����دة ����ا��ت، » إذا ��ن �� ����� ر���ً «أ��ل: » ���

��� �� �� ا���اء ا�����ل أن ���� ر���� ا��ٔ���ء �ٕ�����ار ا������، �ٕ�ن �� ��� ا��ٔ���ء ����� ا���ٔ��� ������ء 

» أ��� و��ءك ���� ����ً «... و���� ا����� » ��� ����ً إن ا����ء ���� �«���� و�� رواى ��� �� ���� 

وا������� �� » ا��أ ������ �� ا����� �� أ��� ا��أس وا������«�����:   ���� ��� ا����ء ��� ��ل ا��ّ�«و���� زرارة 

 ا������� و�� �� ا���ا��ة �� ا������ ا�����ر �� ا��ٓ��.

ا����ف �� ����� ���� ��� ���: ��ٕن �� ا��ٔول ��� أن أ���  أ��ل ��� ���ر�� ��ا�� ا������� ���ض ��م

��� و���� ��� ا������؟ ��ل �� ���� ا������ وأ��ء ����أس » �� أو �� ��� أ��� �� ���«ا��ي ����؟ ��ل: 

و����� ����� ا���� ��� ا���ٔ���، أو أ��� ����� » �� أ�� ��� ���� ���ك، ��� وإن ��ن ��� ��م؟ ��ل: ���

 ��� ����� ����� ������ص ا��ٔو��، إ���� إ�� ��ٔ�� ا��ٔو�� ����� ا��ٓ��.��

 
و�� » ���� ���ح �� ��ٍء...« آ�� و ���� ا��� ���  و��ء ر��ل ا��ّ� ������ا����م). ����� زرارة ��� ��� أ�� ����      ١

و���� ��� ����� ا������:  ا����م ����و���� و��ء ��� » ���� ���� أو ��ر«و�� ����� » ���� ���� �� ��ءٍ «أ��ى 

وأ�������، و�� ��ق ��� إ���ر ا���ء و��� ��� ���� ا����ء �� أ�� » أ����ٔ �����ةأ���� �ٕ���ٍء �� ��ٍء «

 ا�������� ���.
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  .١ورواية ال تسمح واالصل ألنه ليس ممحضاً يف الوضوء
                                                        

��� و�� ��ل ���و��� ��ًء ���ـ���� �ـ� �ـ���  ا����م������). ��� ����� أ�� ����ة ا���اء و��ٔت أ�� ����      ١

���� ���ً ���� �� و��� و���ً ��� �� ذرا�� ا��ٔ��� و���ً ��� �� ذرا�� ا��ٔ���... ورواه ا���� �� ���� آ�� 

����: �� أ�� ���ً ���� �� و���، و��ل ا��اوي ����� ا��ٔول. وروى ا���وق �� ا������ ����ه �� ��� ا��زاق 

���� ا���ء ���� و�� �����ٔ ���� ا�ـٕ����� �ـ� �ـ� ا���ر�ـ� ��ـ�  ������ا����م��� ��ر�� ���� �� ا����� ��ل: �

 و��ه ����� �� �� ا���� وإ�� ���� �� و���؟» و��� ����...

�� و��� ���� إ���� ���� أن �����ٔ ��� �����ة ����ت ��ٔ�� ���� ��ٔ�� ذ ا����م ������ روا�� ا���� د��� ��� ا���� 

و��ل: �� �� ��� ���� �� ������ أن أ�� ����، ���ه أن أو��؟ ��ل: ���� أ�� وأوزأ��؟ ���� ��: و��� ذ��، 

 .»��� ��ن ����ا ���ء ر�� ������ ����ً �����ً و�� ���ك ����دة ر�� أ��اً «���ل:   ���ل: أ�� ���� ا��ّ�

�ٔ��ن ��آه �����ٔ �����ة وا����م ��� ��� ��ه ا���ء ���ل ����ً ��� ا�� ا����م ����و�� إر��د ا����� ود�� ا���� 

 : �� ���ك �� أ��� ا������� ����دة ر�� أ��اً ���ف ا���ٔ��ن ا����م و���� ���م و��ء�� �����.ا����م ����

�� �� �����  إذا ����ٔ �� ��ع أ��اً ��� ���� ا���ء ���� �� �� أ��� ا������� ا����م ����و�� ا����� ��ن أ��� ا������� 

���رك و�����: ��� ��ن ���� ���ء ر��   ����ن ���� ا���ء؟ ���ل: �� أ�� أن أ��ك �� ����� أ��اً و��ل ا��ّ�

 ٢٠٤٢ح ٢٧٢: ٢(���� ا��ٔ��د�� » و�� ا����� �����ً ���ه» ������ ����ً �����ً و�� ���ك ����دة ر�� أ��اً 

 ).٢٠٤٣و

�����ن �� أ�� أن « آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ������ آ���� �� ��� �  و��� �� ا����ل �� أ�� ��� ا��ّ�

أ��ل: �� » ���ر��� ���� أ�� و���� �ٕ��� �� ����� و����� �ٕ���� �� ��ي إ�� �� ا����� �ٕ���� ��� �� �� ا�����

 أ�� د��� أ�� ����ح و��� �� ا����� �ٕ���� ���� إذا ���� ��� ا����.

��، ��� أ�� أن ���� ا�ٕ����ن �� ���دة ر�� ������� و�� إ�� ������� ��ر ا�����، �� ����دة ر�� ���� ���� إ�� ذ

 ��� ا����دة �������� ���د�� و��ا��.

أ��ل: و��ه إ����دة ����� أن ا����دة ا���ٔ��ر ��� �����ً �� �� أن ���� ��� ��� �������� و����ا��� �����ً دون 

��ك ���، ����ٓ�� ���� �� ا�ٕ���اك ������دة ا����� ��ٕ���اك ر��ًء �� ا����دة و��� ا��� ����ده ���دة إ��اك ��

�ٕ���� �� ��� ���� �� ا���� و��� ا��اوى ��� أن ����ٔه ���� أ���ل ا����ء، أ�� إن �����ت ا����ء و���� 

���دة ���� ������، وإ�� ���� �� ا��� �����ت ���ه ا����دة و��� ا����� ���� ���� ���� �� ��� ا�

��� ���ٕ���اك ���  ا����م ����ا������ت ����� و����ة �����دات ���و��ً ���� ا�ٕ������ل وذ�� ��� ����ر، ���� ا�ٕ���م 

 ��� ا�����ر وا�����ح، و�� ا������ إ��� ���� ا�ٕ���م ا�����ح ������ً ��� ��ازه.

����، وإ��� �� إ��اك ����ك ��� �� �������   ���� إ��ا��ً ����ّ�  و�� ا��ّ� ذ�� وا�������� �� ا����دة وأ�� ����

��ا ��� ������ً ���ٓ�� ا���� إ�� ����� ���� ا�ٕ���اك ���� ا�����ح إ�� ا����م، �� ا�ٕ������� �� ��� ا����دة او 

ر ���دة  دة ا��ب و�� ��� ����ح ��ا�ٕ������� ���� ������� ��� ����رة �� ��ارد إ�������� ��� �� ��� إ��اك ����

 و��ا��.

 



 126

فاإلستعانة يف أصل الوضوء دون عذر مطلق تبطله، ألنها إرشاك بعبادة الرب يف تحقيقهــا 
وقد أمرنا أن نحققها بأنفسنا، واإلستعانة يف غ� األصل تحضــ�اً للوضــوء أم صــباً لــه عــىل 

نفــس الوضــوء، والــوزر يف حديثــه  أعضاء الُوضو، هذه مرجوحة إذ ليست إرشاكاً للغ� يف
  يعني ترك الراجح عند عدم العذر.

  ذلك هو الوضوء حسب القرآن وعىل ضوءه السنة، فأما الغسل وموجباته وأعذاره�؟
  .»وإن كنتم جنباً فأطهروا«

وجمعاً كــ� هنــا ويف آيــة » الجار الجنب«و ١»فبرصت به عن ُجنُب«الجنب تأ� مفرداً ك
لنساء، فمعناها اللغوي هو البعيد إالَّ أن تأ� قرينة معه لعناية بُعٍد خاص، وهو ي مجال ا

الصالة البعد عن إقامتها ملــانع الحــدث االكــرب، إذاً فالجنــب عبــارة أخــرى عــن املحــدث� 
بالحدث األكرب، وال �نع غلبة استع�لها يف حــديث الجنابــة املعروفــة عــن شــمولها لكــل 

ة، النها غلبة طارئة اعتباراً بأك�ية وجودها يف الحياة اليومية فــال إنرصــاف األحداث الكب� 
هنا واقعياً، إ�ا هو لغلبة الوجود، وال إعتبار بها يف اإلنرصاف عن غ�ها، وليس الإنرصاف 
عن بعض األفراد لقلة االستع�ل أم قلة الوجود حجة إال في� نصاً يف املنرصــف إليــه دون 

  عنه، ومن إمارته أن ذكره وعدم ذكره سيَّان يف ذلك اإلنرصاف.إحت�ل املنرصف 
حيث املوقف هو ـ فقط ـ موقف الصالة وتكفيها طهارة ّما، مائياً أم ترابياً، » فأطهروا«هنا 

إ�ــا لــه البدليــة اإلضــطرارية، وال  »وال جنباً إال عابري ســبيل حتــى تغتســلوا...«ويف النساء 
خول املسجد إال للصالة وهي يؤ� بها يف خــارج املســجد، فــال االختيارية، وال إضطرار يف د

يجوز دخول املسجد لصالة وسواها بالتيمم بدالً عن الغســل، اللهــم إالَّ لواجــب الطــواف 
  وك� فصلنا يف آية النساء.

تلحيقاً باملحــدث� األولــ� الحــدث االصــغر، هــ� يحلقــان عــىل كــل  »إن كنتم جنباً «وهنا 
واجدين لل�ء، ومن ثم غ� الواجدين من املحدث� سابقاً ومنهم الحقاً: املحدث� كأصل، ال

  .»وإن كنتم مرىض...«
عىل كافة األحداث الكب�ة فهي دالة عىل واجــب غســل  »وإن كنتم جنباً «ذلك ولو � تدل 

الجنابة الخاصة دون سائر الغسل، فأدلة وجوب سافر األغسال للصالة وأرضابهــا ال تالئــم 
  هذه اآلية!

ثم وما هي الجنابة املوجبة لإلطهِّار؟ إنها لغوياً هي البع، وهــو هنــا البعــد عــن الطهــارة 
الواجبة للصالة وأرضابها من املرشوطة هي بها، فبعداً ع� يشرتط فيه الطهارة وقــد ذكــر 

                                                        
١١: ٢٨).      ١. 
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ك� سيأ�، وهي املجامعة أنــزل أو � ينــزل، واإلنــزال  »أو المستم النساء«أهم أسبابها هنا 
  امعة مرشوعاً وسواه ملحق بها.دون مج

نا ـ  كافــة البعييــدن عــن الصــالة ودخــول املســاجد باألحــداث » جنباً «وقد تعم ـ ك� ملحَّ
الكب�ة، إذاً فغسل مس امليت والحيض والنفاس واإلستحاضة الكثــ�ة، هــي ـ أيضــاً ـ مثــل 

  غسل الجنابة كافية عن الوضوء.
مه� ك� استع�له يف » الجار الجنب«لبعيد كويتأيد الشمول بأن االصل يف معنى الجنب ا

البعيد ع� يشرتط فيه الطهارة الكربى بج�ع أو أنزال منــي، فــال تتقيــد الجنــب بــه دون 
قرينة وهنا عكس القرينة حيث الظاهر تحليق اآلية عىل االحداث الكب�ة كــ� الصــغ�ة، 

  ملحدث� بالحدث األكرب.قبال املحدث� بالحدث األصغر، تعني كل ا »وإن كنتم جنباً «ف
ما أشبه،   »أو المستم النساء«فالعبارة الخاصة بالجنب الخصوص هي ـ كأهم مصاديقها ـ 

إذاً فك� املجنب املصطلح من الجنــب، كــذلك الحــائض والنفســاء واملستحاضــة بــالكث�ة 
والمس امليت، حيث السنة القاطعة أثبتت أنها تبعد عــن الصــالة وأمثالهــا مــن املرشــوط 

بكونها من مصاديق الجنــب، أنهــا تحلــق عــىل كافــة  »المستم النساء«بالطهارة وقد تلمح 
  البعيدين عن الصالة بغ� الحدث األصغر، وهو الحدث األكرب بصورة طليقة.

كــ� هنــا،   »المســتم«خصوص الخاص منهم أل� بصفتهم الخاصــة ك» جنباً «فلو عني من 
ة فقط الغسل عــن هــذه الجنابــة، فكــ� أن ، ولكان واجب الغسل للصال »أخرجتم املني«

  الوضوء راجع للحدث األصغر ككل، كذلك الغسل أياً كان.
فاملكلف قد يكون يف حالة الس�ح ملا يشرتط فيه الطهارة وهو املتطهر من كل األحــداث 
واألخباث املانعة له، أم يف غ� حالة الس�ح ولكنه قريب يكفيه الوضــوء، وثالثــة هــو يف 

دة ع� يشرتط فيه الطهارة كاملحدث بالحدث األكرب، فهو من الجنب سواء أكان حالة بعي
من إنزال مني أو ج�ع أم حيض أم إستحاضة غ� قليلة أم نفاس فإنه جنب يف كل هــذه 

  الحاالت دون إختصاص بالجنابة املعروفة.
لآليــة  ذلك، وقد يتأيد الشمول بأحاديث مه� عارضتها أخــرى، حيــث األوىل هــي املال�ــة

دون األخرى، فاألشبه كفاية الغسل الواجب عن الوضوء، وقد يلحقه املستحب بالسنة ك� 
  يأ�.

وعدم حجيــة اإلنرصــاف هنــا، وكونهــا يف آيتهــا وجــاه الحــدث » جنباً «فلغوية املعني من 
االصغر، وأن اختصاصها بالجنب الخاص ينايف وجوب ســائر األغســال للصــالة، واالحاديــث 

  سائر األغسال وكفايتها عن الوضوء، هي أدلة خمس عــىل مــا نقــول وّهللا  املعممة وجوب
  عىل ما نقول وكيل.

دليل عىل أمــرين أثنــ�، أحــده�  »إذا قمتم إىل الصالة فاغتسلوا...«بعد » فاطهروا«وهنا 
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 ١عدم كفائة الوضوء عن الغسل يف طهارة الصالة، وثانيه� كفاءة الغسل عن الوضوء فيهــا
  يف أثناءه ك� يأ�.ما � يحدث بعده أو 

الغياً، ولو � يكف الغسل عن الوضوء لكان » فأطهروا«فلو كان الوضوء كافياً للجنب لكان 
دون تقيد ـ ك� » أطهروا«وألن » فاطهروا«دون » وأطهروا«الواجب إضافته إليه بعاطف: 

يف » اغتســلوا«يف مواضع الوضوء ـ فهي تستغرق كل البدن دون أعضاء خصــوص، فهــي و
ك اإلســتغراق مــثالن ال يختلفــان اللهــم إالَّ يف الشــمول للطهــارة الرتاتبيــة فيهــا دون ذلــ

ثم اإلغتسال: اإلفتعال: واإلطِّهَّار: اإلفعلالل كاله� للتكلف يف تحقيــق الفعــل، » اغتسلوا«
وهنا التكلف ك� يعني فوق البعض من البدن كميــة كــذلك هــو فــوق التطهــ� املتعــود 

 الطهارة عن حدث الجنابــة الطهــارة ـ أيضــاً ـ عــن خبــثه� مهــ� كيفية، حيث تشمل إىل
  كانت ضمن األوىل.

ذلك، وكل ما مىض من نية القربة وسواها للوضوء، هي جارية يف الغســل إال مــا يقتضــيه 
  الشكلية الخاصة لكل منه�.

والغسل حسب ظــاهر الســنة بــ� ترتيبــي وإر�ــايس، وال ريــب يف إشــرتاط ترتيــب ّمــا يف 
تيبي، ولكن اآلية طليقة ىف ركيفية اإلغتسال رمساً او ترتيباص، تقد�اً أو تأخ�اً أليَّ من الرت 

أعضاء الغسل ومطلق اإلطهار، فإ�ا ذكر في� بعد ترتيب اإلطهار بالرتاب و� يذكر ترتيــب 
 ٢لإلطهار باملاء، فإن ثبت بسنة قاطعة قيدنا بها اآلية، وعلَّ يف تعارض ب� مثلث الروايــات

                                                        
�� ��� ا������ ���ل: أ�� ��� ��� ا����� ـ  ا����م �������� ��� �� ���� ��ل ��ٔ�� ا���دق  ). ��     ١

�إ�� أن ��ل ـ: ��� إن ا���س �����ن: �����ٔ و��ء ا����ة ��� ا����؟ ����  أي و�ـ�ء أ��ـ� «و��ـ�ل: ا��ـ��م ��ـ�

 �� ا������). ٤ح ٣٣(ا������ ب» �� ا����� وأ���

 
�� ��� ا������؟ ���ل:  ا����م ����  ). ����� �� ��ل ��� ���� ا���� ������ زرارة ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�     ٢

���أ ����� ���� �� ���غ ������ ��� ����� ����� ���� و��ا��� �� ���� وا����� �� ���� ���ك �� 

�� ا������  ٢٥(ا������ ب» ا���ء ��� أ����� ��ن ���� إ�� ����� ��� ���� و�� ���ه و��ء و�� ��ء أ�����

�� ��� ا������؟ ���ل ���� ��ك ا����� ـ إ�� أن  ا����م ����) و����� أ��� �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ا���� ٥ح

). و����� ����ب �� ����� �� أ�� ٢٦(ا����ر ب» �� أ�� ��� رأ�� و���ك و�� و��ء ���«��ل ـ: 

» � ��� ا���ء ��� رأ�� و��� و��� و��� ���ه ��� �� �� ��� ا���� و�� و��ء ����«و���� ا����م ����ا���� 

 ).٣٤(ا����ر ب 

أ�� ��� «�� ��� ا������؟ ��ل:  ������ا����مـ و���� �� ���� ���� ���م ا��أس ������ زرارة ��ل: ��ٔ�� أ�� ����  ٢

) أ��ل ��� ٣٨٤ر��  ١٣٧: ١ا������ » (رأ�� ���ث أ�� و�� ����� و�� ���رك إ��� ����� ��� ا����

�� «��� ����� �� ��ل ��� أز�� �� وا�� ������ ��� ��ا�� ��� أم و�� ���ر �� ا������، �� ���� وأن  ���رك



 129

ه�، مجاالً للفتوى لطبيق الكيفية يف غســل الجنابــة إلطــالق اآليــة، وإن كــان فتساقط بين

                                                                                                                                                         

���� ��ر ��� ا����� وا����ر » إ��� �����...«�� ���� ا����� وا����ر إ�� ا��أٍ �ٕ���� » ��� �����«دون » �����

 ��� ا����.و��ٔن ا��أٍ �� ��

���أ ����� �������� �� ���� ���� «و����� ���� �� ���� �� أ����� ��ل: ��ٔ��� �� ��� ا������ ���ل: 

). و�� ٢٦(ا����ر ب» �� ��� ��� رأ�� �����ً �� ��� ��� ���� ���ك ����� �� ��ى ���� ا���ء ��� ���

 ).٢٦ب (ا����ر» وا�� ��� رأ�� و���ك ������«����� ��� �� ���� 

و���� ��� ا������؟ ��ل: �� ���� «... و����� ���� ا������� ا��رادة �� ا����ء ��� ����� �� ���� ���� 

) ��٤ ا����ء ح ٣٣(ا������ ب» ���«ا������ وا��أ ����أس �� أ�� ��� ���� ���ك �� وإن ��ن ��� ��م؟ ��ل: 

�� ا���� �� ����� ��� ���� رأ�� �� ��ا �� أن ���� رأ�� «���ما� ����  و����� ����� و���� زرارة �� أ�� ��� ا��ّ�

 ).٢٨(ا����ر ب» �� ��� ��أ �� إ��دة ����

ذ�� و�� �� و�� ���� �� ��ب ��� ا������ ��� ا������ ��� ا������، و�� ��� �� ���ٔ�� ��� ��� ا����ى ���ه 

�ة �� و��ب ا������ ��� ا������� �� ا������ �� ا�ٕ�����د إ�� ا��ٔ���ر ا�������� �� ����� ��� ا���� ا����

��� «أ�� ��ل:  ������ا����م������ أن ��� ا���� ���� ا������ ��� �� روى �� ���� �� ���� �� أ�� ���� 

 ).١ح ٣(ا����ر ب» ا���� ��� ��� ا����...

 ��ا�� �� ��� ا������.ذ�� ��ٔن ا������� ��ه �� ���� ���� ا������ ��� ا�������، ا������د ��م إ�

إن �� ��� أ��ب ��� ��ٍء ����� �� ا���ء �� ��أ «أ�� ��� ���� زرارة ��ل ���: ��� ����� ا����؟ ��ل: 

����� ��ٔ���ه ����ث ��ف �� �� ��� رأ�� ���ث أ�� �� �� ��� ����� ا��ٔ��� ����� و��� ����� ا��ٔ��� 

 )ز٣ح ٢٥(ا������ ب» �����

�� ���� ���ك «�ة �� ا������ ��� ا������� ���� ا��او ����� ا��� �� إ���ق ����� و����� إن ���� ���

و�� �� ���م ا����ن �� ���� وأن ��� ا������ ���� ��� ��� ا�������ت ����� » �� ��ن ���� إ�� �����...

�����، أم وا������ ��� ا��أس ����� ا��أس ���� و���� ا��ٔ�� أن ����ر�� ������� �� إ���ق ا��ٓ�� ��اء �� ����� ا��

 و���� ا���� وإن ��ن ����� ا��أس ا��ط.

و��� ����� «���� ���� ��� إ�� ا�� ���س �� ����� ������ ����:  ٤٤٦: ٢و�� آ��ت ا��ٔ���م �����ص 

�� ��� ���� ������ �� ����ً ����� �� ا������ ��ٔ���ٔ ا�ٕ���ء ��� ��ه ا����� ������ ����� او �����ً ��  آ�� و ���� ا��� ���

��ب ���ه ��� ا��ٔرض ������ �� ����� وا����� و��� و��� و���� �� �� ��� رأس و���� �� ���� 

����� ���� ر���� ���و��� ا������ ��� ��ٔ��ه و��� ���� ا���ء �� ���ه، و��ا ���� �� ��م ا���اط ا������ 

 �� ��� ا�ٕ�ر���س.

��� أ��ض �� ����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���� �� ز�� ان ر��ل ا��ّ� ٢٩٦: ��١ري و�� ��� ا���ري �� ��ح ���� ا��

 آ�� و ���� ا��� ���  ��ل إ�� ا���� ���� ����� ��ل أ���� �� ز�� ����� أ�� ���� و�����ٔ ���� �� ر��ل ا��ّ�

 و��� ���� �� ا�����ة �� ����.» ا������ أ����«أ����؟ ���ل: 
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األحوط تقديم الرأس، ثم األحوط بعــده اليمنــى ثــم اليرســى، ولكــن األشــبه عــدم لــزوم 
  الرتتيب إطالقاً يف غ� اإلر�ايس للتعارض الثال� ب� الروايات ثم املرجع هو إطالق اآلية.

هو الرتتيب ب� الرأس وسائر الجسد للمعتــربة املعتــربة إيــاه، ذلك ولكن قد يكون األظهر 
عىل أن الغسل األصيل هو الرتتيبي  حيث تدل ١والواردة يف اإللت�س أنه يجزى عن غسله

منه، واإلر�ايس ليس إالَّ البديل، فلو � يشرتط يف الرتتيبي أي ترتيب ف� هــو الفــرق بينــه 
وب� االر�ايس؟ إالَّ أن يقال الغسل منه تدريجي وآخر إر�ايس والثا� هو البديل عن األول 

  األصيل مه� كان فيه ترتيب كراحج أم � يكن.
ي وجوب أصل الرتتيب تردد أحوطه تقديم الرأس عىل سائر البدن عىل رجاحة دون إذاً فف

  وجوب.
قــد يخيَّــل  »وإن كنتم جنبــاً فــاطهروا«وهل يكفي سائر الغسل فرضاً أو ندباً عن الوضوء؟ 

أنها تختص الطهارة الكربى عن الجنابة الخاصة بتلك الكفاءة، وقد تقدم عدم اإلختصــاص 
طليق الكفاء أم سواها إذ ال إطالق يف آية سلباً أو إيجابــاً يف كفــاءة ثم نحن مع السنة يف 

  الطهارة الكربى بصورة طليقة.
مومات قد تدل وأرضباها من النصوص والع ٢»أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ«ومن ثمَّ 

                                                        
و���� » و�� أن ر���ً ار��� �� ا���ء وا��ة ا��أه ذ�� وإن �� ���� ���ه«... ). ������ زرارة:      ١

» �� ا���ء ار����� وا��ة ا��أه ذ�� �� ���� إذا ار��� ا����«���ل:  ا����م ����  ا����� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�

�� أ��اب ا������) و��� ا�ٕ���اء �� �� ���ن ��  ٢٦و����� ا����� (ا������ ب ا����م ����و���� روا�� ا������ ��� 

 ����� ��ص ���وض �� ��� ا�ٕ�ر����� �� �� �� ا���ر�� �� ا���� ا��ي �� ����� ا���ل �� ��� ا�ٕ�ر���س.

 
). �� ا����� �� ��� �� ���� ا����� �� ��� ا������، و�� ا����� �� ���� �� ���� �� أ��      ٢

 ).��١ ا������ ح ٣٢(ا��ا�� ب» ��ي �� ا����ء وأي ��ء أ��� �� ا����ا���� �«��ل:  ا����م ����ا����� 

 و�� ا����� وروي أ�� ��� ��ٌء �� ا���� ��� و��ء إ�� ��� ��م ا����� �ٕ�ن ���� و��ء.

إذا أردت أن ����� ������ �����ٔ «��ل:  ا����م ����ا����� �� أ�� ا���� ا��ٔول ¨و�� ��� �� ����� �� 

» ا����ء ��� ا���� ����«���ل:  ا����م ����  �� �����ن ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�  ر) و�� ��� ا��ّ�(ا����» وا����

����، و�� ا���� �� ��� �� إ��ا��� �� ���� �� ��ه  ا����م ����و�� �����ن �� ���� �� ا����� �� ا����� 

���ٔ�� �� ا����ء �����ة  ا����م ������ ا����� إ��ا��� �� ���� أن ���� �� ��� ا����� ا����ا�� ��� إ�� أ�� ا��

و�� ���د �� ����ن �� ر�� �� أ�� ��� » �� و��ء �����ة �� ��� ا����� و�� ���ه«�� ��� ا����� ���� 

» وأي و��ء أ��� �� ا����: «ا����م ������ ا���� ����� ������ أو ��� ذ�� أ����� �� ا����ء ���ل  ا����م ����  ا��ّ�

�� ا���� إذا ا���� �� ����� أو ��م ���� أو ��م ���  ا����م ����  ���ر ا������� �� ا����� ��ل ��� أ�� ��� ��ّ�و�� 

�� ��� ���� ��� و�� ��� �� ا��أه ا���� وا���أة ��� ذ�� اذا ا����� «�� ���� ا����ء ��� ذ�� أو ���ه؟ ���ل: 
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 ١»كل غسل قبله وضوء إال غسل الجنابة«عىل طليق الكفاءة، ولكنها قد تعارض بغ�ها ك
تشــمل كافــة املحــدث� �ختلــف األحــداث الصــغرة والكــربى يف فــرض » إذا قمــتم...«ثم 

عن فرضه إىل الغسل فقط، وقضيته أن عىل الجنب ـ فقط ـ » الجنب«الوضوء، وإ�ا خرج 

                                                                                                                                                         

و�� ���� �� أ��� �� ���� �����ً » و�� ��� �� أ��أ�� ا���� �� ��� او ��� ذ�� ���� ����� ا����ء �� ���

 �� أ��اب ا������). ٣٣(ا������ ب» أن ا����ء ��� ا���� ����«

أٌول ��د ���� ا�ٕ���اء ا��اردة �� أ���م ا����� وا�����ء وا�������� �ٕ���� ������ ��� ا���� ���� إ�� ��� 

ا�������� ����� ��� ���ة «� د��� أ��اءه، و���� ����� ا�� ���ن ا�ٕ�������ت، و��� ا������ ������� ����

ا���� و���� ا���� وا���� �� ����� ��� ا����ب و���� ا����ب وا����ء �� ����� ��� ا���� و���� 

 ».ا����...

���ة إن ���� ���ة ������� و���� ـ إ�� أن ��ل ـ وإن ��ن د��ً ��� �«و�� ����� ��� ا����� �� ا����ج 

 ».������ �� ا����ة أ��م ��ء�� �� ������ و����

 ».�ٕ�ن ا���� ا��م ���� ��� ذ�� ������� و����...«و�� ����� ا����� �� ���� ا����ف، 

�ٕ�ذا ��زت أ����� ورأت ا��م ���� ا����� ا����� ����� وا���� ـ إ�� ���� ـ: وإن «و�� ����� ���و�� �� ���ر 

�� أ��اب  ١ا������ ب» �� ����ٔت ود��� ا����� و��� �� ���ة ����ء��ن ا��م �� ���� ا���

 �� أ��اب ا����س. ٥ا�������� وب

و���يء ا���� �� ����� أو ���  ١٠٥: ١أ��ل: و�� ��ح ا��ر���� ا������ �� ����� أ�� ا����ء �� ��� ���� 

���ف ا��ٔو�� و�� ����� ا�� ���� ا����دي  أو ���س �� ا����ء وإن ���� ��م ������ أو ����� أو ������ وإن ��ن

أن ا����ء إ��� ���ن ��� �� ا���� ا��ا�� و�� ��ح أ�� «��ل: و�� ��ح ا����ب  ١١٨: ���١ ��ح ا�����ج 

 ».زر�� و���ه ����ً �������� و�� ��� ����� ����ه �� ا���� ا��� ذ��و�� �� ا���� ا�����ن �� ����

 

 
) و�� ا���� ا����ى ��٣٥ل:... (ا������ ب ا����م ����). �� ����� أ�� أ�� ���� �� ر�� �� ا���دق      ١

� �� ا���ض ا����� و�� ���ءه ���� ) ا����ء ي �� ��� �� ���ل ��� ا������ ��ٔن ��� ا������ ����� ����٣(ص

ا���� �� ا����ء ��ٔن ا���� ��� وا����ء ����� و�� ���يء ��� �� ��ض، و��� ا������ ا����ء ������ن �ٕ�ذا 

ا������ أ������ ���يء �� أ������ وإذا ا����� ���� ����� ��ٔد��ٔ ������ء �� ا���� و�� ���ءك ا���� �� 

�� ا���آن و����   ���ء �����ٔ وأ�� ا����ة. أ��ل: و�� �� ا���رق ��� ��ض ا��ّ�ا����ء �ٕ�ن ا����� و���� ا�

ى ا���� ��� �� ���ى ا���� ا��ا�� �� ا���� أن ���� ا����ء ا��ا�� �� ا����ب، �� �� ���� �� ا������ ¨ف

��ي �� ا����ء �� ا���� �� ا������� �� ��� ��� �� ا���آن أ��� �� ا��ٔ��اث ا�����ة ـ إذاً ـ ������ ا��ي �� �

 ��� ا��ا�� و��� �� ��� ا���ل أن ا���� �� ���� ا������.
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دثاً باألصغر الوضوء، وعىل املحــدث بالحــدث� كــال الغســل الغسل، وعىل غ�ه إن كان مح
  والوضوء.

فمختلف الحديث حول كفاءة كل غسل عن الوضوء واختصاصها بغسل الجنابة معــروض 
عىل اآلية، بل وإن � تكن يف اآلية داللة فتساقط الخربين ال حكــم بعــده إالَّ أصــالة عــدم 

  اإلجزاء يف غ� غسل الجنابة.
ر هو طليق األجزاء يف األغسال الثابتة واجبة ومندوبــة، حيــث الروايــات ذلك ولكن األظه

الدالة عليه أك� عدداً وأوفر داللة وأصح سنداً يف مختلف أبواب الجنابة والحيض والنفاس 
واالستحاضة الكث�ة، وقد تقدم شمول الجنب لكافة املحدث� باألحداث الكبــ�ة، فتكفــي 

  ف الحديث عن الكفاءة وعدمها يف سائر الغسل.مرجعاً ملختل »إن كنتم جنباً «
إن كنتم «هم املحدثون بالحدث األصغر فقط ملقابلتهم ب» إذا قمتم...«والظاهر من اآلية 

م� يدل عىل أن األول� هم من غ� الجنب، فهــم ـ اذاً ـ غــ� مــن علــيهم الغســل،  »جنباً 
  كربى كلها.وذكر الجنب إعتباراً بأن الجنابة هي الشاملة لألحداث ال

ويؤيده أنه لو عني من الخطاب كل املحدث� إالَّ الجنب فكيف فرض عليهم كلهم ـ فقط 
  ـ الوضوء، وفرضهم الجمع بينه وب� الغسل املفروض عليهم.

تعم كل االحداث  »إن كنتم جنباً «إذاً فالخطاب هنا يختص باملحدث� بالحدث األصغر، ثم 
عدداً وُعدداً سنداً وداللة وال سي� مع عموم الجنب لكــل  الكب�، فالرتجيح ـ إذاً ـ لألرجح

األحداث الكب�ة، فاألقوى هو اإلجزاء وإن كان األحور ضم الوضــوء وال ســي� يف األغســال 
  املستحبة.

فرع: هل يكفي غسل الجنابة عن الوضوء وإن أحدث ضمن الغسل؟ قد يقــال: ال يكفــي 
تعم كيونة الجنابة والحدث األصغر قبل الغسل  »إن كنتم جنباً «وعليه إعادة الغسل حيث 

إجزاًء. » فأطهروا«فهو يكفي عنه�، وأما األصغر ك� االكرب ضمن الغسل فغ� مشمول� ل
  .١ويؤيده روايات

من الغسل، والغسل ثابت �وجبــه ضــمنه، وأمــا ثبــوت إذاً فالوضوء هنا ثابت �وجبه ض
الغسل من جديد بالحدث األصغر فال دليل عليه إال ما يخيــل إىل النــاظر يف الظــاهر مــن 

                                                        
�� ��ٔس ������ ا���� «��ل:  ا����م ����). ��� رواه ا���ارك �� ���ب ��ض ا������ ����وق �� ا���دق      ١

�� ���� ��� ���ك إ�� و�� ا����ة �ـ� ���ـ� ��ـ�ك إذا أردت ذ�ـ� �ـٕ�ن أ�ـ��� ���� ��ك و���� ورأ 

» ����ً �� ��ل أو �ـ��� أو ر�ـ� أو ��ـ� ��ـ��� ��ـ�� ر�ـ�ٔك �ـ� ��ـ� أن ���ـ� ��ـ�ك ��ٔ�ـ� ا���ـ� �ـ� أو�ـ�

 �� أ��اب ا������) و�� ا���� ا����ي �� ���ب ���. ٤ح ٢٨(ا������ ب

 



 133

حيث تشــمل مــا إذا أحــدث باألصــغر ضــمنه كــ�  »إن كنتم جنباً «بعد » فاطهروا«إطالق 
  ما كان محدثاً باألصغر معه. »إن كنتم جنباً «شملت 

ية الغسل بإ�امــه عــن الجنابــة دون الحــدث األصــغر، ألن األصــغر ال يوجــب فاألشبه كفا
الغسل حتى يعاد، إ�ا يوجب الوضوء ـ إذاً ـ فعليه إ�ام الغسل ثم يتوضأ بعــده، وكفايــة 
الغسل عن الوضوء � تثبت إالَّ ع� كان أحدث قبلــه فالحــدث الضــمني ال يرفــع بــبعض 

وك� أن بعض الغسل ال يرفع الحدث األصغر السابق الغسل ك� ال يرفع به الحدث األكرب 
ده وال ســي� غســل  عليه، كذلك الحدث ضمنه، وال كفاءة للغسل عن الوضوء هنا إذا جدَّ
الجنابة حيث إن تجديد الغسل كأصله بحاجة إىل أمر وال أمر هنا إال باإلستمرار، وإن كان 

  األظهر األشبه الكفائة.
ولو ال وجوبه فهل يكفي عن الوضوء كسائر األغسال  فرع آخر: هل يجب غسل الجمعة،

  الواجبة، أم املستحبة ك� هو األظهر في� يثبت من األغسال؟.
 ١وجوبه وفسق تاركه، وإعادة الصالة عىل من تركه وان كان الوقــت باقيــا¨هنا روايات ىف 

  حيث يعنى من السنة وجاه الفريضة ما سنه رسول ّهللا  ٢وال ينافيها أنها سنة وليس فريضة

                                                        
�� ���ك ��� ا����� إ�� ���� و�� « ا����م ����  ). ��� ا����� ا����� �� ���ب ا���وس �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

�� ا���� ���� ا����  ا����م ����و����� ���ر �� ا���دق  ١٥٢: ١ا�����رك » ���� ��� ا����� ������ ��م ا����

» إن ��ن �� و�� ����� أن ����� و���� ا���� وإن ��� ا���� ��� ��زت �����«��م ا����� ��� ���؟ ��ل: 

�� ��ع ا���� ��م ا����� �ٕ��� ���... وا����  ا����م ����) و�� ا����� ١ح ٨ا������� ب (ا������ أ��اب ا��ٔ���ل

�� ��ع ا���� ��م ا����� �ٕ��� �� «أ�� ��ل:  ا����م ����ورو��� �� أ�� ����  ٢١٨وا�� ��م ا����� و�� ا������ 

: ��٣ء إ�� ا����� ������� (���� ا��ٔ��د��  ���ل: �� آ�� و ���� ا��� ���  و�� ���� �� ��� ���� ر��ل ا��ّ�» ا����

���رك   إن ا��ّ�«��� ��ر ��� ��م ا����� وا���ً ���ل:  ا����م ����) و��� �� ا����� �� ���� ��ل ��ٔ�� ا��ٔول ١١

و����� أ�� ���ة ا������ ����ة ا������ وأ�� ���م ا������ ����م ا������ وأ�� و��ء ا������ ���� ��م ا����� �� 

��ل ��ٔ��� �� ا���� ��م  ا����م ������ ا�����ة ���   و��� �� ��� ا��ّ�» ��ن �� ذ�� �� ��� أو ����� أو ����ن

ا���� ��م ا����� وا�� « آ�� و ���� ا��� ���و��� ��ل ا���� » وا�� ��� �� ذ�� وأ��� �� ��� أو ��«ا����� ���ل: 

 ».وأ��� أن ��� ا����� ��� وا��� �� ����� �� ا���� و�� �� ا����«ا����م ����و��� �� ��� ا���� » ��� �� ����

 
�� ا���� �� ا����� وا��ٔ��� وا���ـ�؟ �ـ�ل:  ا����م ����). ��� ����� ا�� ����� ��ل ��ٔ�� أ�� ا����      ٢

����ك ا����� �� ��ه ا������ و��� ������  ) أ��ل: ��� �����٢٩٥ر��  ١١٢: ١(ا������ » ��� و��� ������«

 ا��ـ��م ���ـ�ا����� ����� ا��ٔ���ر ا��ا�� ��� و��ب ا�����، و����� �� أ�ـ� �ـ�� ��ـ� ا���ـ� �ـ� �ـ�ذان �ـ� ا���ـ� 

و��� ا����� ��� و��� ا����� و��� د��ل ��� وا�����ـ� و��ـ� ا���ـ�رة و��ـ� ا�ـٕ���ام وأول ���ـ� �ـ� �ـ�� 

�ة و���� ��� ���ة و���� إ��ى و����� و���� ���ث و����� �� ��� ر���ن ��ه ا��ٔ���ل ر���ن و���� ��� ��
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 صــالة وليس يف الكتاب فرضه فالظاهر ـ إذاً ـ وجوبه و السي� عــىل مــن يحرضــ آلـه و عليه هللا صىل
  الجمعة، وقد تستثنى النساء ـ فقط ـ يف السفر عند قلة املاء.

وإن كنتم مرىض أو عىل سفٍر أو جاء أحد منكم من الغائط او المستم النساء فلم تجدوا «
  .»ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه...

فلــم «بــدليل »رىض أو عىل سفروإن كنتم م«هنا صورتان أغلبيتان من عاذر استع�ل املاء: 
فلم «فاألول مثال لعذر داخيل والثا� لعذر خارجي، ثم  »إن كنتم«املفرعة عىل  »تجدوا ماءً 

  تعمم العذر إىل كل داخيل وكل خارجي بكل أبعاده� العاذرة. »تجدوا
أو «ولألكرب »أو جاء أحدكم منكم من الغائط«ومن ثم صورتان أغلبيتان للحدث�، فلألصغر: 

، فهذه األربع هي ظروف لتطلــب املــاء، يف األوليــان عــدم الوجــدان هــو »المستم النساء
»فلم تجدوا ماءً «األك�، ويف األخريان إذا � يوجد املاء، بياناً شامالً ل

١.  
ا هو من وجدان يشرتط مــن  »فلم تجدوا ماءً «إذاً  تعم الوجدان واقعياً او صحياً أو مالياً امَّ

فيشمل األربعة دون » وإن كنتم«كجزاء رشط برشطه  واجب الطهارة املائية، وهو متعلق
  إستثناء.

فقد يجد املاء وال يجده صحياً كاملريض الــذي يرضــه اســتع�ل املــاء لوضــوء أو غســل أو 
كنتم «يخاف أن �رض باستع�له خوفاً عقالنياً يعتني به العقالء، فهو وإن كان خارجاً عن 

� أنه عرس نفيس أو حــرج أن يســتعمل املــاء ك» � تجدوا ماًء...«ولكنه داخل يف » مرىض
ليس إال كمصدقا جيل من مصاديق العذر ومه خوف » كنتم مرىض«عىل تخوف. أو يقال 

                                                                                                                                                         

و�ـ� ����ـ��� ��ـ� ���ـ�ن �ـٕ�ذا «أ�ـ�ل: ��ـ� ��ـ� ا��ـ�� » ��� و��� ا������ ����� و��� ا���� ��� ��ـ�

إذ �ـ� �ـ��� �ـ� ��� ا����� ��� أو ����، �� ���� ا��ٔ���ل ا��ا��� ��� ����رة ��� �� ��اد ا������  »����ن

��� ��� أ��� �� أ�ـ� �ـ�� ����ـ�، و�ـ� ���ـ� ا��ـ�� ا���ـ����ب إ�ـ� �����ـ� و�ـ� ��ـ� ��ـ� » ���«ا���آن ��� ��ل 

 ����دة.

 
ا���� ��� ا���� وا��را��� وا����   ��ل: ��ض ا��ّ� ا����م ����). �� ����� ا������ �� زرارة �� أ�� ����      ١

وإن «ا���� وأ��� ا���� ��ـ��ً ��ـ�ل:   ��� ا��أس وا������، ���� ��ء ��ل ا���� وا���ض وا���ورة و�� ا��ّ�

���� ���� أو ��� ���ٍ أو ��ء أ�ـ� �ـ��� �ـ� ا��ـ��� او ����ـ�� ا���ـ�ء ��ـ� ��ـ�وا �ـ�ء �����ـ�ا �ـ���اً ���ـ�ً 

 .»������ا ������� وأ���� ���...

�� �� أ��� �� ���� ��ل ��� ا����� وا�� ��� ا����ل وا����ء �� ا���� وا���� إ�� و��� �� ا���� ������ ��

و��� «�� ���� ا��ٔ���م ا������ ������ء ��ل:  ا����م ����ا�� ر�� �����ء �� ا���� ��� ا���ء، و�� أ�� ���� 

��م ا����� �� ا���� وا����  و��� ��ل: �� �� �� ���» ����� ��� ا���� �� ا���� و�� ���ز ��� ���� �� ا����

 : وا���� ���� وا��.ا����م ������� ��� ������ �� ا���، و��� روا�� زرارة أ�� ��� ا����� ��� ���� ا���س ���� 
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الرضر فإنه عرس أو حرج، أم يده واقعياً وصحياً وال يجده رشعياً كم ال �لكه وال �لــك أن 
  يشرتيه وهو موجود عند غ�ه.

ط لواجب الطهارة املائية، وعــدم الوجــدان واقعيــاً أو إذاً فطليق الوجدان بكل أبعاده رش 
ا هو؟ هو رشط سقوط املائية إىل الرتابية. ١صحيا   أو رشعياً أو وقتياً أمَّ

وترى كيف يعطف الحدثان بالعاذرين وال صلة بينه�؟ الجــواب أن العــاذرين هنــا هــ� 
املحدثان سابقاً ه� اللــذان أحــدثا الحقــاً والنتيجــة أن املحــدث ســابقاً وال يجــد مــاًء، أو 

اًء يتيمم صعيداً طيباً، وذلك تحليــق عــىل كافــة املحــدث� كافــة املحدث الحقاً وال يجد م
  العاذرين وماأشمله نصاً ملن عليه التيمم.

وهنا األوالن ه� املحدثان املعذوران يف األك�، كمصداق� أك�ي� للعــذر، واآلخــران غــ� 
أك�يــاً أو املرىض أو املسافرين عذرهم أحيا�، والنتيجة أن كل األعذار عن استع�ل املــاء 

  أحيانياً تسقط الطهارة املائية إىل الرتابية.
د املرض والسفر هنا �ا ال يجد فيه مــاًء » لو تجدوا ماءً «وألن العذر الوحيد هو  فقد يحدَّ

أيَّ وجدان كان دون حرج وال عرس فإ�ا يستثنيان كافة التكاليف غ� املتبنية ال عرساً وال 
  حرجاً.
تذكر أهم األحداث الصغ�ة وأعمها، فــال يــذهب » من الغائطأو جاء أحدكم منكم «وهنا

أحٌد إىل الغائط وهو املنخفض من االرض إال لقضاء حاجــة مــن بــول أو غــائط، أم وألقــل 
تقدير إخراج ريح، فقد يجد اإلنسان حاجة إىل الذهاب إىل الغائط ال يجــد يف بطنــه مــن 

يكون ريحاً، فقد شمل النص هذه الثالثة ضغط، وهو ال بد ـ إن � يكن غائطاً أو بوالً ـ أن 
إذا يغشــيكم النعــاس «من األحداث الصغرى، ثم حدث النوم مستفاد من آية أخرى هي: 

»أمنة منه وينزل عليكم مــن الســ�ء مــاًء ليطهــركم بــه ويــذهب عــنكم رجــز الشــيطان
٢ 

  فتغشية النعاس ـ إذاً ـ حدث يزول باملاء.
تكنية أدبية عن الج�ع قبالً أو دبراً أنزل أو � ينــزل، ويلحــق بــه  »لنساءأو ال مستم ا«ثم 

إن كنتم «خروج املني بأي سبب كان، فإن حسب قاطع السنة من أسباب الجنابة فتشمله 
فألن األصل يف جنابة الجنس هو الحاصل من عمل الجنس أمنــى أو � �ــن، لــذلك » جنباً 

                                                        
� ا��ـ� �ـ��  ـ أ��ج ��� �� ���� �� ���ء ��ل ا���� ر�� ��� ��� ر��ل ا��ّ� ٢٦٣: ٣). ا��ر ا�����ر      ١  آ�ـ� و ��ـ�

 ». ا��ّ�����ه �����   ����ه ������ ا��ّ�« آ�� و ���� ا��� ���  و�� ���وم �����ه ���ت ���ل ر��ل ا��ّ�

 
١١: ٨).      ٢. 

 



 136

  ه الجنابة.يذكر هو تأش�اً ألصالته يف حقل هذ
كناية كالرصــاحة عــن الجــ�ع ـ فقــط ـ فإنــه هــو محقــق » ملستم«دون » المستم«وهنا 

ففرق ب� ملســتم وتالمســتم » المستم«املالمسة، فإن ملس املرأة أو ملسته املرأة � تصدق 
والمستم، حيث تعني األخــ�ة بدايــة الفاعليــة مــن الرجــال والتجــاوب فيهــا مــن النســاء 

ست� يحب   ّهللا «رجال والنساء هي أرصح كناية للج�ع، وإ�ا كنى عنه، ألن واملفاعلة ب� ال
  .١»السرت فلم يسم ك� تسمون

كال اللمس والجــ�ع، جمعــا بــ� الحــدث� األصــغر واألكــرب، » المستم«لو عني من وحتى 
فاللفظ ال يتحملها حيث الحك�ن املختلفات ال يــتحمله� إطــالق واحــد، إضــافة إ ىل أن 

بغض النظر عن محظور الجمــع، و� يــرو عــن » المستم«اللمس ليس مالمة حتى تشمله 
فكــئ، يُهمــل النبــي   ٢لمــس، والروايــة يف عــدمها متظــافرة عنــهناقضــية ال آلـه و عليه هللا صىلالنبي 

بيان ناقضيته ـ لو كانت ـ وهي من املسائل التي تعم بها البلوى، واالعت�د عىل  آلـه و عليه هللا صىل
نــى بناقضــية ملــس النســاء داللة اآلية لناقضية اللمس اعت�د عىل مــا ال يــدل، فكيــف يُع

  ».ملستم«أن تشمل » المستم«للوضوء وال حجة لها من الكتاب وال السنة إالَّ تخيل طليق 
  فال ملس النساء ناقض للوضوء وال مالمستهن يف غ� ج�ع يوجب الغسل أو الوضوء.

»وإن طلقتموهن من قبل أن �سوهن«يف » �سوهن«وح� يكنى ب
عن الج�ع  ١اوسواه ٣

                                                        
أو ����ـ�� «�ـ� و�ـ�   ��ل �ـ�ٔ��� �ـ� �ـ�ل ا��ّـ� ا����م ����  ). �� ا����� �ٕ����ده �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

 ����...  ��ل: �� ا����ع و��� ا��ّ�» ا����ء

 
ـ ��ل ��� وا�� ���س وأ�� ���� وا���� و����ة وا����� �� �����  ٤٥٠: ٢). �� آ��ت ا��ٔ���م �����ص      ٢

�� ����د ا���اد ا���� ����� و����   �� ا����ع و����ا �� �����ن ا����ء ��� �� ا��أ��، و��ل ���و ��� ا��ّ�

ا���أة و�� ����ن ����� أن �����.. و��ل أ�� ����� وأ�� ���� و���� وز�� وا���ري وا��ٔوزا��  �����ن ا����ء ���

 �� و��ء ��� �� �� ا��أة ����ة ���� أو ����ة ���ة، و��ل ����: إن ���� ����ة ���ذاً ����� ا����ء...

 �.��� �� �����ت ا���� �� ا����ء، ���ا ا���ل ���� �� ����» ������«أ��ل: 

��ن ���� ��� ���ءه �� ���� و�� �����ٔ، ��� روى أ��  آ�� و ���� ا��� ���و��� روي �� ����� �� ��ق ������ ��ٔن ا���� 

أ��ل: و��ٔن ا����ٔ�� ��� ��� ��� ا����ى و�� » ��ن ���� ��� ���ءه و�� ����، و�� روي ا��ٔ��ان �� ���� وا��

رد إ�� ��م ��� �� ا����ء ا����ء ���ً �� إ���ب ا����، �����ل �������� ����ع ���� وا آ�� و ���� ا��� �����د �� ا���� 

 ا�����ن.

 

 
٢٣٧: ٣).      ٣. 
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أوىل وأحــرى يف أدب الفصــاحة القمــة! » المســتم«حال أنه غ� املفاعلة، فبأن يُعنى مــن 
رصيحة يف الووقــاع وأرصح مــا نقــول، وألنها مفاعلة بادئة من الرجال مع النساء وهي كال

  مثل رأيتا أو �ت معها أو تحمم، بها أماذا من كنايات ال تقل عن ترصيحات.
وألن الفقهاء هنا بنى قول� ه� عناية اللمس أو الج�ع من المستم، والج�ع متفق عليه 

 فال حجة للقــول بــأن مجــرد» ملستم«دون » المستم«ومجرد اللمس مختلف فيه، والنص 
دون سائر أسباب » المستم النساء«اللمس من موجبات الجنابة أو الوضوء وإ�ا يذكر هنا 

إن كنــتم «بياناً ألبرز وأصلح أسبابها الالئقة باملؤمن، ولقد حلَّــق » رصتم جنباً «الجنابة أو 
عىل كل ألوان الجنابة جنابة وسواها من األحداث الكب�ة، وقــررت الســنة للجنابــة » جنباً 

ة سبب� اثن� ثانيه� خروج املنى بأي سبب كان، ومن أوله� كل الجــ�ع مــع أي الجنسي
  إنسان.

وألن مالمسة النساء توجب الجنابة فك� أن الرجل املالمس إيــاهن يجنــب كــذلك املــرأة 
املالمسة إياه تجنب حيث الفعل مشرتك ال �كــن أن يكــون حــدثاً ألحــد الرشــيك� دون 

رتك بن اثن� حيث النتيجة أيضاً مشرتكة كرشكة الفعــل، ذلــك، اآلخر، وك� يف كل فعل مش
» الــذين آمنــوا«تعم كليه� أعتباراً بأن املالمســة فعلهــ� وأن » فلم تجدوا«إضافة إىل أن 

وقــد أثبتــت الســنة حصــول » جنبــاً «يعمه� مع سائر املحدث�، ومن ثم فذلك مصداق ل
  الجنابة له�.

دون هذا التفصــيل الطويــل؟  »فإن � تجدوا ماءً «القول:  وإ�ا � يكتف لحكم التيمم �ثل
فــإن � تجــدوا «ألنه � يكن ليفيد كل أبعاد العذر عن الطهارة املائية، إذ كان الظاهر من 

عدم وجوود املاء، وأما سائر األعذار مع وجود املاء وإمكانية الطهارة املائية فال، فقد  »ماءً 
» فلــم تجــدوا مــاءً «ىل عذر نفيس كالسفر، ثم دل بع »إن كنتم مرىض أو عىل سفر«دلت 

عىل عذر نفيس وخارجي أياً كان، ثــم وذكــر الحــدث� بنمــوذج� اثنــ�: التــدليل عــىل أن 
واجب الوضوء والغسل ليس إال عىل املحدث�، وأنه ال يختص �ن كــان محــدثاً �ــن كــان 

فلــذلك التقســيم الثنــا�  محدثاً إذا قام إىل الصالة، بل ومن يحدث عند ذلــك القيــام، إذاً 
الرباعي فائدته التامة أنه إن � يكن لكان النص مجمالً تفلت عنــه فــورع اســتدركت بــه 

  العا�.  وّهللا 

                                                                                                                                                         

 
����� ا������ت �� �������� �� ��� أن «) و٢٣٦: ٢( »�� ���ح ����� إن �������� �� �� ������«). ك     ١

������« )٤٩: ٣٣.( 
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  »فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طبياً...«
أو عــىل «ال تعني ـ فقط ـ عدم وجود املاء أو عدم وجدانــه، فمهــ� ناســبت  »فلم تجدوا«

� «إذا ليس لزامه عدم وجدانــه، فهنــا يعمــم  »كنتم مرىض«يتناسبه عدم وجدانه، ال  »سفر
من عدم الوجدان واقعياً إىل عدمه صحياً أو رشعياً، فهو عدم الوجــدان نفســياً أو  »تجدوا

  خارجياً.
تعمى آخر لعدم الوجــدان مــن الــواقعي والصــحي إىل الرشــعي  »أو جاء... أو المستم«ثم 

وقت ال يسع التطهــر بــه، أم يســعه ولكنــه ال يحــل لــك والزمني حيث تجد املاء ولكن ال
  التطهر به.

وزمنيــاً ورشعيــاً، مــا ال تجــده يرســاً  دون  ١ومن ثم تعمى آخر إىل ما تجده واقعياً وصحياً 
حرج وعرس بدنياً أو حالياً أو مالياً، حيث التكليف املعرس واملرحج فــي� لــيس مضــووعه 

  مــا ريــد ّهللا «عس�اً، إنه مرفوع حسب القرآن والســنة، وكــ� يف نفــس اآليــة: كأصل حرجاً 
  .»ليجعل عليكم من حرج

تعم كافة األءعذار عن الطهارة المائية دون إبقاء حيث الوجدان هنا  »فلم تجدوا ماءً «وإذا 
»أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم«»هو من الوجد ال الوجود ك

لســعة دون وهــو ا ٢
عرس وال حرج وال أي مرج غ� مكلف به أو هو محرم، فهو ـ إذاً ـ التمكن مــن إســتع�ل 
املاء بكل أبعاده املسموحة غ� املحرمــة وال املعرســة وال املحرجــة، أخرصــ منهــا وأجمــل 

  �البساتها يف آياتها وعناية اللغة إياها ُوجداً دون دجود. »فلم تجدوا...«وأجمع 
دم الجدان واقعياً عدم وجود املاء أصالً فإنه موجود عىل أيــة حــال، أم هــو ثم ال يعني ع

                                                        
�� ا���� ����� ا������ و�� ��وح أو ��وح  ا����م ����). و��� ��ل ���� ����� داود �� ����ن �� ا���دق      ١

) و������ ����� ���� �� ���� ٥٣١ر�� ١٨٥: ����١ أو ���ف ��� ���� ا���د؟ ���ل: (�� ����� و����) (ا��

 .٧ح ٥و����� ا������ ��� �� ا������ ب ١٨٥: ١وا������  ٦٨: ���٣ �� ا����� 

�� �����ن �� أ��   و�� ���� إ�� �� ���ر���� ��� ���رض ا��ٓ�� وا��ٓ��ت ا������ ����ج وا���� ������ ��� ا��ّ�

�� ر�� ��ن �� أرض ��ردة ����ف إن �� ا���� أن ����� ��� �� ا���� ��� ����؟ أ�� ���  ا����م ����  ��� ا��ّ�

وذ�� أ�� ��ن و���ً ���� ا���� ��ٔ����� ����� و�� �� ���ن ��رد و���� «��ل: ���� ��إن أ���� �� أ����، ��ل: 

��� ���� ��� �ً� �������� ���� ����ة ا���� ��ردة ��و�� ا������ ���� ��� إ������ �������� ����ا أ�� ��ف �

 ) أ��ل: و��ا ���ف ا���ورة �����ً و���!١٩٨: ١(ا������ » وو����� ��� ����ت �� ���ا ��� ا���ء �������
٦: ٦٥).      ٢. 
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أماذا من محظور، فإي محظور  ٢يصل ولكنه يفسد من جهة أخرىأو  ١عنده وال يصل إليه
نفيس أو خارجي محظور رشعيا أو عقليا أم هو عرس أو حــرج، إنــه يحظــر عــن الطهــارة 

  املائية، أم هي غ� مفروضة عندها وإن � تكن مرفوضة.
ـ مــن  وألن عدم الوجدان هنا ـ ككل ـ هو عدم التمكن من الطهارة املائيــة فــال بــد ـ إذا

إحرازه، وال يحرز عدم التمكن إالّ بالتحري واملحاولة املستطاعة، ك� وه� املستفادان من 
»وجدك ضــاالً فهــدى«أصل الوجدان، مه� تخلف واختلف وجدان عن وجدان ك� 

ومــا « ٣
»وجدنا ألك�هم من عهد

عنه فإنه تعاىل بكــل يشء  فإنه� تعنيان أصل الوجود دون تحرٍّ  ٤
نا معنــى التحــري  محيط، وهو قرينة عــىل ســلب التحــري، ولــواله لكــان الوجــدان مضــمَّ

  للحصول عىل املطلوب.
»أن نأخذ إالَّ من وجدنا متاعنا عنده  قال معاذ ّهللا «ومن أصله 

أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا « ٥
»حقا

»د ريح يوسفإ� ألج«و ٦
»أو أجد عىل النار هدىً « ٧

»ولن أجد من دونه ملتحدا« ٨
ثم « ١

                                                        
��� ���� أن ���� ا����� «�� ا���� ��� ������� و��� ��� د��؟ ��ل:  ا����م ����  ). ��ٔل ا����� أ�� ��� ا��ّ�     ١

 )٥ر�� ٣٤(ا����� ص» ��ٔن رب ا���ء �� رب ا��ٔرض �������

 
إذا أ��ـ� ا���ـ� «��ل:  ا��ـ��م ����  �� أ�� ����ر و����� �� ���� ����� �� أ�� ���ا��ّ�  ). ��� رواه ���ا��ّ�     ٢

وأ�� ��� ��� ��� د��ا و�� ���� ����ف �� ����� ������� �ٕ�ن رب ا���ء �� رب ا����� و�� ��ـ� �ـ� ا���ـ� و�ـ� 

 ).٥٣٥ر��  ١٨٥(ا������: » �ء������ ��� ا���م �

 
٧: ٩٣).      ٣. 

 
١٠٢: ٧).      ٤. 

 
٧٩: ١٢).      ٥. 

 
٤٤: ٧).      ٦. 

 
٩٤: ١٢).      ٧. 

 
١٠: ٢٠).      ٨. 
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  ٢.»ال تجد لك علينا نص�ا
وعىل أية حال فال مجال لنكران رشيطة التحري يف وجدان الطهارة املائية حسب املعقول 

ستطاع، حيث الوجدان يعم الُوجد والوجود تحريا فيه�، فح� يوجــد املــاء واملرشوع وامل
  وال يتحرى عنه، أم هو معذور وال يتحرى عن رفع العذر فال يصدق عدم الوجدان.

ذلك، ومن وجدان املاء أن تجد ثلجا تذيبه أو �سح به مواضــع الُغســل غَســالً، ومنــه أن 
عىل املاء، أو تزيل عاذرة املــرض أو الســفر أم  تحفر أية حفرة أو تحفز أية حفزة للحصول

أية عاذرة عن إستع�ل املاء املوجود أو الذي تحصل عليه بأية محاولة مستطاعة، حيــث 
  إن وجوب ذي املقدمة يقتيض وجوب مقدماتها املستطاعة غ� املعرسة وال املحرجة.

أو عطش  وهو عندك كمرض، ٣ك� ومن عدم وجدانه أالَّ تجد مربرا أو موجبا إلست�ل املاء
تحتاج فيه ـ أو غ�ك ـ إىل رشبه، أم عدم إباحة إذ ال �لكه أماذا من عدم الوجدان صحياً 

  أو رشعياً أو إمكانية أخرى دون منٍّ وال أذًى.
فح� تجد املاء عند غ�ك وال يعطيك قــد طهارتــك إالَّ بــالت�س، وبــال عــوض إالّ تخاذلــك 

العــزة   ّ� «ملــؤمن هوانــاً، ف  ملن ّهللا   ذ ال يرىض ّهللا بسوالك، فأنت ـ إذاً ـ غ� واجد لل�ء، إ 
  .»ولرسوله وللمؤمن�

وأما ح� تجده هكذا بفارق أنه يبيعك ما تحتاجه �ال �لكه و�لــك إعطــاءه دون عرســ 
 ٤وال حرج، فأنت ـ إذاً ـ واجد لل�ء، إذا � تكن املعاملة خارجة عن عرف العقالء الــدين�

                                                                                                                                                         

 
٢٢: ٧٢).      ١. 

 
٧٦: ١٧).      ٢. 

 
أ�� ��ل �� ر�� أ����� ����� �� ا���� و��� ��� إ��  ا����م ����  ). ��� �� ����� ا�� ���ن �� ا�� ���ا��ّ�     ٣

إن ��ف ���� ��� ����� ��� ���ة و������ ������� �ٕ�ن ا����� «��ٌء ���� و���ف إن �� ا���� أن ����؟ ��ل: 

 ).١ر�� ٦٥: ٣(ا����� » أ�� إ��

 
�� ر�� إ���ج إ�� ا����ء  ا����م ����� وا�� ا���اء ����� ���ان ��ل ��ٔ�� أ�� ا���� ). ��� ��ل ��     ٤

�����ة و�� �� ���ر ��� ا���ء ���� ���ر �� �����ٔ �� در�� أو ��ٔ�� در�� و�� وا�� ��� أ����ي و�����ٔ أو �����؟ 

�� ا�����  ٢٦(ا������ ب» ل ������ل: �� �� ����ي �� أ����� ��� ذ�� ��ِٔ���� و����ٔت و�� ���ء �� ���� ��

 ).١ح
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وال سفهاً وهدراً لل�ل وإن كانت عنده سعة وإالَّ � يكن يف ُوجده إذا كان خالف وجدانه 
  رشعياً وعقالئياً!

وجدان املاء أن يكون بقدر سؤل الطهــارة الواجبــة �امــاً، أم وكــذلك  وترى هل يشرتط يف
  بعضاً، أن يجد قدر غسل بعض البدن غُسالً، ثم ماذا؟.

إذاً » فتيممــوا«تعني قدر املأمور باستع�له يف طهارتــه، وإالَّ فــال وجــدان ملــاٍء » ماءً «هنا 
حيــث   ١فيه ـ فقط ـ للوضوءوهكذا األمر إن كان عليه غسل وعنده ماًء يك »صعيداً طيباً «

  الوضوء ال يكفي عن الغسل!
ده يف آخــره، فهــل هــو ـ إذاً ـ غــ� أم ترى إذا � يجد ماًء قبل آخر الوقت وأه أو عله يجــ

  واجد ملاء فله أو عليه التيمم؟.
تحلِّق عىل طول وقت الصالة دون أوله أما قبل اآلخر أياً كان، حيث الفرض  »� تجدوا ماءً «

بــالتي  ١وما غلوة سهم أو سهم� يف سهلة أو حزونة ٢إقام الصالة ضمن الوقت املحدد لها

                                                                                                                                                         

ذ�� و���� ������ ا��� ���د ���ر ���� وا������� ��� �� ��� ا����� �� أ�� ���� ��ل: ��ٔ�� ���اً �����ً 

�� �ّ� ذ��! ��ل: �ٕ�ن �� ���وا ���اء و���� ��اء، ���:  »أو ������ ا����ء ��� ���وا...«�� و��:   �� ��ل ا��ّ�

) أ��ل: ��� ��ر ���� �����د �� ٢(ا����ر ح» ����� أ�� أو ��ٔ�� و�� ���؟ ��ل: ذ�� ��ر ����إن و�� و��ًء 

و��� ا���ة ��� ��� أن ���ن وا���� �� إ������ ��اء ا���ء ���� أن ���ن  »�ٕ�ن �� ���وا ��ًء...«���� �����: 

�� ���. ���� ��� أن ����ي و��ء ������� دوف إ��اف  و�� ����� ���� ���� ���و�� �� ����� إ�� ���� �

��ٔ�� أم ����؟ أ�� �� أن ����ي ��ٔي ���ار ���� ��� ����� أو أ�� ��� ������، و���� ����ي ����ءه و��ًء و��ًء 

�� ���ي إ�� در���ً أو أ�� ��ٔ�� أم ����، ��ا إ��اف او ����� و�� ������ ��� ����� أ���ل ��ه ا���وف، ����� 

��َءً◌ إذا ��ن ��ٔ���ف ���ه ���� ا������، ��� ا����� �� ������ أن ����ل �� ���� ���ا  أن ا����� �� ���

 و���ه ���و�� �� ����� إ�� ����رات ��� ����� ����ءه.

 
�� ر�� أ��� �� ��� و��� ��ء ���� ��ر  ������ا����م). و��� ��ل ���� ����� ���� �� ���� �� أ�����      ١

 ).٤ح ٢٤(ا������ ب» ����� و�� �����ٔ «�� �����ٔ ��؟ ��ل: 
����� ا���ء ����� �� دام �� ا���� إذا �� ��� ا�«��ل:  ������ا����م). ��� ��ل ���� ���� زرارة �� أ�����      ٢

» �ٕ�ذا ��ف أن ����� ا���� ������� و���� �� آ�� ا���� �ٕ�ذا و�� ا���ء ��� ���ء ���� و������ٔ ��� ������

 ).٥٥٥ر��   ١٩٢: ١(ا������ 

أ�� ���  ����ما �����و�� ������ ��� ا������ �� ���� �� أ��� �� ��� »: ������ �� دام...«و�� ا����� ا��ٔو�� ��� 

�� ر�� ���ن و�� ا����م ��م ا����� أو ��م ���� �� ������ ا���وج �� ا����� �� ���ة ا���س؟ ��ل: ����� 

 ) ��ٔن و�� ا����� ���� و�� أ�� �� ذ�� ���ٕ���دة.٥٣٤ر�� ١٨٥: ١(ا������ » و���� ���� و���� إذا ا���ف
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تحدد املستطاع من الطلــب، فــال أصــل لهــا فــي� تســتطيع الطلــب يف أكــ� مــنه�، أو ال 
تستطيع يف أقل منه�، ثم وال أًل لروايتها سنداً وحجة أخحرى ك� وهي معارضة بحســنة 

والوجــدان  الطليقــة يف عــدم الوجــدان »فلــم تجــدوا...«أخرى إضافة إىل اآلية، فلرتجع إىل 
  نص يف اإلطالق فال تقبل أي تقيد. »� تجدوا«، فإن  حسب املرسوم يف رشعة ّهللا 

فمه� كان األفضل تقديم الصــالة لــألول فــاألول مــن وقتهــا، ولكنــه إذا � يجــد رشوطهــا 
  املفروضة ومها الطهارة املائية، أخرها بغية الحصو لعىل مفروض الطهارة.

فيصيل بطهــارة مائيــة أم ترابيــة، فــاّءا قــدمها وهــو يرجــو  إذاً فليصرب حتى يضيق الوقت
وجدان املاء قبل انقضاء الوقت فال تصح صالته، اللهم إالَّ إذا � يجده حتى آخــر الوقــت، 
إالَّ أن صالًة كهذه خلٌو عن األمر بها فخلٌو عن النية الصالحة، فاألشبه ـ إذاً ـ بطالنها، اللهم 

  ها لعدم وجدان املاء طول الوقت فاألشبه صحتها عىل تردد.إالَّ إذا صالها به رجاء صحت
وأما إذا صالتها بطهارة ترابية وهو يطمنئ بالقرائن الصالحة أنــه ال يجــد مــاًء حتــى آخــر 

ألنه كان يف الحق  ٢وقتها، ثم وجده بعدما صالها، فقد يجب عليه إعادتها بالطهارة املائية

                                                                                                                                                         
���� ا���ء �� ا���� إن ���� «��ل:  ا����م �����). �� ��� ا������ �� ���� �� ���� �� أ��� �� ���      ١

 �� أ��اب ا�����). ٢ح ١(ا������ ب» ��و�� ����ة وإن ���� ���� ������� �� ���� أ��� �� ذ��

�� إ�� �� ���� و��ا�� �� ا������ أ��ل: �� ��� ����� ��ا ا���� ��� ���� ا�������� ��� ا��ا���� ا���ء، ا��

ا����رة، ��� �� ���� وإن �� ���ة أ������ ���� ���� ا���� ����، و�� ���� ا����ل ���� �� أ��� �� ��ه 

ا������ ووا�� ا���� ����� أن ����� دون ��� و�� ��ج، ��� ���ل ����� ���ه ا��وا�� أ��اً، إ�� أن ���� ��ر 

 ��� ��� ����د ا���� ��.ا������ع  �� ا�����د 

 
��  ا����م ����  ������ ����� أ�� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�). ��� روا��ت ������� �� و��ب ا��ٔ��دة و����� �� ا     ٢

��  ١١ح ١٤(ا������ ب» ��� ���� إ��دة ا����ة«ر�� ���� و��� �� ��� ا���ء ��� أن ���ج ا����؟ ��ل: 

��ل: ءا و�� ��� ����� و�� �� و��؟  �ٕ�ن أ��ب ��م ������ا����مأ��اب ا�����) و����� زرارة ��ل ��� ��ٔ�� ���� 

 ).٩ح ١٤(ا����ر ب» ��� ����� و�� إ��دة ����«

إذا �� ��� ��ًء وأردت ا����� ��ٔ�� «��ل ����� ���ل:  ا����م ����  و�� ا��ٔو�� ����� ���� �� ���� �� أ�� ���ا��ّ�

إذا �� ��� «) و���� زرارة �� أ�����: ١ح  ٢٤(ا����ر ب » إ�� آ�� ا���� �ٕ�ن ���� ا���ء �� ���� ا��ٔرض

ا������ ا���ء ������ �� دام �� ا���� �ٕ�ذا ��ف أن ����� ا���� ������ و���� �� آ�� ا���� �ٕ�ذا و�� ا���ء ��� 

أ��ل: و��ه ا������ ��ا��� ���ٓ��، و�� �� ����� ������ء ��� ��  ٣ح  ١٤ا����ر ب » ���ء ���� و������ٔ ��� ������

 � و���� ���.���� �� ��� ��ًء ��� ���م ا���� ��ر �� ����
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واجده مه� � يعمل به، ومه� � يكن قبل علمه واجده ولكنه اآلن واجده والوقت باق، 
وإذا كان يف الصالة بطهارة ترابية مسموحة، فوجد املــاء ضــمنها والوقــت واســع للطهــارة 

طهــور، حيــث والصالة، بطلت صالته ألنه واجده والوقــت بــاق، فهــو ـ إذا ـ مصــٍل بغــ� 
الطهارة الرتابية ال دور لها مع الوجدان املاء سواًء أكنت قبل الصالة أم فيها أم بعدها، مــا 

  دام بإمكانك الطهارة املائية والصالة يف وقتها.
ناظرة إىل عدم اإلمكانية الواقعية املستطاعة طول وقــت الصــالة، » فلم تجدوا«ذلك، ألن 

له بالفعل، وجواز البدار بالتيمم قبل آخر الوقت ملــن علمها أو � يعلمها ما هو مستطاع 
ال يرجوا أن يجد ماًء ال ينايف بطالن صالته إن وجده، ولكن األشبه عند الثقة الكاملة بعدم 
وجدان املاء حتى آخر الوقت هو صحة الصالة، فإنها كانت ـ إذا ـ مأمورا بها وهــو دليــل 

  الصحة عىل تأمل.
و� يعلم به مع تحريه عنه حتى مىض وقت الصــالة فهــو ـ إذا ـ  واما إذا كان واجدا لل�ء

غ� واجد له، حيث العلم به من رشوطه وجدانه يف إمكانية استع�له، وما � يعلم به مع 
  التحري ال يستطيع أن يستعمله في� يجب.

ا فالضابطة الثابتة هنا وجدان املاء ضمن الوقت املحدد للصالة بكل أبعاد وجدانه، واقعي
وعلميا وصحيا ورشعيا وُمكنة عقليــة دون عرســا وحــرج، وإالَّ فهــو ممــن (� تجــدوا مــاًء 

  .»فتيمموا صعيدا طيبا...
فالواجد ملقدمات وجدان املاء واجد له، وغ� الواجد لها غ� واجد له، فمن له أن يحصل 

له وهو عىل ماٍء �ال مقدور أو �حاولة مقدورة فهو واجده، ومن هو معذور عن استع�
  �تناولَه، هذا غ� واجد له.

ه عليا   عبدّهللا  آله و عليه هللا صىلذلك، وقد سأل النبيُّ  يف طلبه م� يربهن  السالم عليهبن مسعود املاء وجَّ
  ١».الرتاب طهور املسلم ما � يجد املاء«عىل واجب التحري عنه ح� ال تجده وهو القائل: 

ســح كــالثلج تشمل إضافة إىل فعليته ما يتحول ماًء وإن كان بالَغســل وامل» ماءً «وهل إن 
والربد والبخار؟ طبعا نعم حيث القصد أن يكون الوضوء �اٍء مه� صار ماًء حينه أو كــان 

  ٢ماًء قبله.

                                                        
إ��ه ا���ء ؤان�  آ�� و ���� ا��� ����� ����د و��ال ا����   ، وأ�� ���� ���ا��٤٦١�ّ: ٣). آ��ت ا��ٔ���م �����ص      ١

 ».ا���اب...: «آ�� و ���� ا��� ����� ��� ا���ء... و��ل  ا����م ����و�� ����  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 
�� ا���� ���� �� ا���� �� ��� إ�� ا�ـ���؟  ا��ـ��م ����  ). و��� �� ���� �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�     ٢

  ) و��� �� ���و�� �� ���� ��ل ��ٔل ر�� أ�� ���ا��٤٤�ّ: �٣ (���� ا��ٔ��د�» ����� ������ أو ��ء ا����«��ل: 
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وواجب املسلح بالبلة الباقية ـ وهي هنا منفية ـ مخصوص بإمكانيته، فجواز الوضوء باملاء 
امد وما أشبه مخصوص بحالة الرضورة، ولكن الغســل يعمهــا إىل غ�هــا فإنــه يحصــل الج

  �١س املاء الجامد ك� املاء، والروايات املانعة خصوصة �ا ال يجد ماًء لغسل املني.
اء حتى آخــر الوقــت؟ وهل يجوز التيمم قبيل وقت الصالة ملن يتأكد من عدم وجدان امل

إن الطهارت� املائية والرتابية ه� منتظمتان يف سلٍك واحد مع رعاية الرتتب، فك� يستفاد 
جواز الوضوء والغسل قبيل وقت الصالة، فكذلك التيمم، بفارق التأكــد » إذا قمتم..«من 
  وأنه إذا وجده ضمن الوقت فعليه اإلعادة.» � تجدوا ماءً «من 

طهارتان عن حدث وعن خبث وال يكفي ما عنده مــن مــاٍء إالَّ ألحــده�  وإذا كانت عليه
فهل تقدم إزالة الخبث فيتيمم للصالة، أم تقدم إزالــة الحــدث؟ الظــاهر هــو األول إذ ال 

أو جاء أحد منكم مــن الغــائط.. فلــم «وأن  ٢مندوحة له وللثا� مندوحة وك� يف صحيحة
  تشمل هذه الصورة أنه � يجد ماًء ألنه جاء من الغائط حيث أزال الخبث.» تجدوا

واجب ما� ال بديل عنه أم هو أقوى فهــو غــ� واجــد ذلك وكضابطة ما دام عىل املكلف 
ماًء لطهارته، فإذا كان عنده ماٌء و�رآه حيوان عطشان �وت عطشا فال يجوز له الطهــارة 

                                                                                                                                                         

وأ�� ���ه ���ل: ������ ا�ـ��� وا�ـ��� و���ـ� أن ����ـ�ٔ و�ـ� ��ـ� إ�ـ� �ـ�ًء ���ـ�ا ���ـ� أ���ـ�ٔ، أد�ـ� �ـ�  ا����م ����

أو ���  : ��ٔ��� �� ا���� ا����������ا����مو��� �� ��� �� ���� �� أ��� ���� �� ���� » ���«���ي؟ ��ل: 

ا���� إذا «��� و��ء �� ���ن ��� ��ءٌ و�� ���� ���� و����ا أ���� أ���؟ أ����� أم ���� ������ و���؟ ��ل: 

 ».�� رأ�� و���ه أ��� �ٕ�ن �� ���ر ��� أن ����� �� �������

 
��ل: ��ٔ�� �� ا���� ���� �ـ�  ا��ـ��م ����  �� ا����� �� أ�� ���ا��ّ� ٤٥: ٣). ��� �� ���� ا��ٔ��د��      ١

���� ������ �� �ـ� ��ـ�د إ�ـ� ��ـ� ا�ـ�ٔرض ا��ـ� «رض ��� ��� إ�� ��ًء ����ا و�� ���� إ�� ا�����، ��ل: ا��ٔ 

 أ��ل: ا���� را�� إ�� ��م إ������ إزا�� ��� ا������ �� أ��� أ�� ���� �� ��� ��ه ا��ٔرض.» ���� ���� د���

 
�� ������ ������ و��  وا����� ��ى ا���� و�� �� ا���� و��� ���� �� ا���ء«). �� ����� ا���اء      ٢

) أ��ل: ٣ر��  ٨٢: ٣(ا����� » ���ت ا����ة؟ ��ل: إذا ��ن ���� ���ر �� ���� ����� ������ �� ����� و����

أ�� �� أن ���� ������ ��ٔ��� أم ��، �� إ��� » ���ر �� ���� �����«������ ���� إزا�� ا���� وا���ث ������، و

��� ��� ا���ء ����� �� ���ق ا��ٓ��، ا���� أ�� أن ���ل ��ا ��� ��ض ���م ��� ���ض ����� ��� ����� ���� 

ر�� ا���� ��� ر�� ا���ث وإ�� ��� وا��، و��� ا����م ��� ���� �� ��ٔ���� ر�� ا���� ��� ر�� ا���ث، وإ��� 

���� ��ق إذا ر�� ��ٔن ����� ���و�� و��� ���� ا���� ���و��، و��� إذا ��دد�� ����� ا�ٕ�����ل ������رة �� ا

 ���ث، وأ�� إذا ر�� ا���� ��� و��ان ـ إذا ـ ����ء، ����� ا�ٕ�����ط ��ٔ�� ����� �� ����� ر�� ا����.
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  تركا لواجب تروية الحيوان أو إنجاءه عن املوت.
وترى إذا كان واجدا لل�ء ثم أتلفه لغ� واجب، فهل عليه التيمم بعد وقد كــان واجــدا؟ 

تعم عدم الوجدان تقص�ا إىل عدمه قصورا، فهو عــاص يف » فلم تجدوا«ا نعم، حيث طبع
إتالف املاء وليس عليه إالّ التحري عنه إن أمكن وإالَّ إنتقل فرضه إىل التــيمم دون ريــب، 
وإذا كان طاهرا عن خبث أو حدث وأزالها دون حاجة أو رضورة وهو يعلم أال يجد بعُد 

وض الطهارة للصالة قبل الوقت أو بعده، فالحفاظ عليها واجب ماًء فقد عىص حيث املفر 
  إن � يجد بعُد ماًء.

بجواز  »إن كنتم مرىض«فقد تلميح  »إن كنتم مرىض...«تفريع كجزاء ل» فتييموا«تذييل: ألن 
للمرض حيث يرصــف فيــه »فلم تجدوا ماءً «أو وجوب رصف املاء حالة املرض للمريض، ثم 

  .»فتيمموا...«ه ملاء ماء، أو للمريض حيث يرض 
لحاجة السفر إىل مــاٍء أكــ� ممــن ســواهم حيــث يرصــفونه يف ســؤلهم  »عىل سفر«وكذلك 

حالته، فح� يكون عندهم ماٌء رصفوه لسؤلهم، أم هم بحاجة بعد حيث يخافون رضورة 
مه� كان عندكم ماٌء حيث تحتاجون إليه،  »فتيمموا..«الحاجة ويخافون أال يجدوا بعُد ماًء 

  قد يكون املض عذرين: رصفاً لحالته ورضراً الستع�ل املاء، أم هو عذر واحد.ف
 »فتيمموا«حيث أنتم بحاجة إىل رصف ماٍء إلزالة خبث  »أو جاء أحد منكم من الغائط«ثم 

  فإنها تلمح صارحة بتقديم إزالة الخبث عىل إزالة الحدث، وألن الثا� له مندوحة.
 »فلم تجدوا مــاءً «ث تحتاجون إىل ماٍء إلزالة خبث الجنابة حي »أو المستم النساء«ومن ثم 

  .»فتيمموا...«حيث رصفتم املاء يف إزالة الخبث أو � يكن وليس عندم ماء 
وعدم الُوجد يف الطهارة املائية يحرمها كمرض واغتصاب ماٍء ومنه ما أشــبه، أم ال يحرمهــا 

  رشعي. وال يفرضها ك� إذا كانت ِحرجاً دون أي ذرر وال منع
وال تــأكلوا «فأشرتاء املاء بعرشات أضعاف سعره محرَّم ألنه إرساف وإيكال لل�ل بالباطــل 

  �نع عن األكل باإليكال ك� عن سائر األكل بالباطل. »أموالكم بينكم بالباطل
أن يأمرنا بالرسف وأن يسمح به لنا يف أمر العبادة، وال   فال س�ح إذاً للوضوء به وحاش ّهللا 

الرسف الذي هو يف نفس الوقت إيكال لل�ل بالباطــل، حيــث البــايع املــاء لطهــارة  سي�
رشعية بثمن زائد ع� يسوى ضايع يف إ�انه، مايع بالنسبة ألهل اإل�ان، ففي اشرتاء املــاء 
منه إرساف وإيكال لل�ل بالباطل وحرمان ملن يستحق ذلك املاء، فهو ثالوث من العصيان 

  ال سي� طريق العبادة بالعصيان أياً كان. يف  وال يسمح ّهللا 
  .»فتيمموا صعيداً طيباً «

التيمم لغوياً هو القصد الحادُّ ك� تقتضيه صيغة التفعل، تكلفاً يف ذلك القصد، وذلــك يف 
أبعاد عدة منها التحري عنه، ك� منها تكلف مواجهته أن �سح بــه يديــه ووجهــه، فكــ� 
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د، ولو � يقصد فيه التحري لقال �وا دون تيمموا، ثم يجب التحري عن املاء كذلك الصعي
» منــه«ال ســي� اعتبــاراً ب »تيممــوا..«والعمل الواقعي يف تقصد الصعيد معه معنــيٌّ مــن 

القاصدة الرضب عىل الصعيد، والصعيد هنا يقابل الغائط، حيث الغــائط: املــنخفض مــن 
معرض للقذارات والنجاســات، األرض هو ـ بطبيعة الحال ـ محل الغائط، ومستوي األرض 

ولكن الصعيد املرتفع منها بعيد عن كلِّ ذلك، أو يقال مقابلة الصعيد للغائ تفيد أنه غ� 
الغائط، حيث الصعيد طيب بطبيعة الحال، فاملنخفض من األرض إذا كان من جنس وجه 

  األرض وكان طيباً فحكمه حكمه.
� كان نجساً قذراً، إ�ا يعنــي املتعــود إذا فال يعني الصعيد خصوص املرتفع من األرض مه

وهــو مــا تســتطيبه » طيبــاً «نظافته، ول� يستغرق النص تلك النضافة املعنية قيد هنا ب
فقــد » طــاهراً «هي أخص من » طيباً «الطباع املؤمنة للمسح عىل بوجوههم وبأيديهم، ف

ه� ولكنــه ال يكون طاهراً عن النجاسة غ� طاهر عن القذارة املستخبثة أم هو اطهــر فــي
ال يتــيمم بــه، وأمــا إذا كــان نجســاً أو فهو غــ� طيــب  �١لكه فال يستطيبه املؤمن إل�انه

  متنجساً ولكنه غ� قذر حسب الظاهر فهو أيضاً ليس �ستطاب املؤمن.
إذاً فك� الواجد لصعيد نجس أو متــنجس أو مــا ال �لكــه هنــا فاقــد للطهــورين، كــذلك 

ها الواجد لصعيد طاهر ولكنه قذر تستقذره وتستخبثه الطباع إنسانياً أو إ�انياً، فاألرض كل
وطبعــاً  ٢»جعلــت يل األرض مســجداً وطهــوراً «قولــه:  السـالم عليهطهور وك� يتظافر عن النبي 

                                                        
أن ����� ا���� ���اب �� أ��  ا����م ������� أ��� ا������� «��ل:  ا����م ����  ). و��� ��ل ���� �� �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

 ).٦٠: ٣(���� ا��ٔ��د��» �� و��ء �� ����ٍٔ «أ���ً ��ل:  ا����م ������� » ا�����

 
���رك و�����   إن ا��ّ�«��ل:  ا����م ����  ). �� ا����� أ�� روى �� أ��ن �� ����ن ��� ذ��ه �� أ�� ��� ا��ّ�     ٢

» �� أن ��ل ـ. و��� �� ا��ٔءرض ����اً و���راً ��ا�� ��ح وإ��ا��� و���� و���� ـ إ  آ�� و ���� ا��� ���أ��� ����اً 

أ���� ����ً �� ����� أ�� ���� ���� : «آ�� و ���� ا��� ���) و�� ا����� ��ل ��ل ا���� ١ح ٧(ا������ أ��اب ا����� ب

إذا «���ل:  ا����م ����  ) و�� ����� ا�� ���ن ��ل ���� أ�� ��� ا��٤�ّ(ا����ر ح» �� ا��ٔرض ����اً و���راً...

) و����� ����� ٥٧٢ر��  ١٩٧: ١(ا������ » �� ��� ا���� ���راً و��ن ����ً ������ �� ا��ٔرض و����...

) و�� ���� ا��د�� ٣(ا����ر ر�� ح» إن رب ا���ء �� رب ا��ٔرض«) و�� ����� ٣ر��  ٦٣: ٣ا����� (ا����� 

ـ إ�� أن ��ل ـ وأ�����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ��� ر��ل ا��ّ� ��ل: إن أ�� ذر و����ن ����ا����م ������ ا�����  ٥٣: ٣ا����� 

�� أ��� ��� ���ل �� ����� ����ً ��ن ����... و���� �� ا��ٔرض ����اً ���راً أ���� ��� أ���� �� ������ 

و���راً وأي ر�� ��  ���� ��ٔ���� ا��رض ����اً  آ�� و ���� ا��� ���  وأ��� �����، و��� �� أ�� أ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

��ل   أ��� أراد ا����ة ��� ��� ��ًء وو�� ا��رض ��� ���� �� ����اً و���راص، و��� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ�

 ».و���� ��ٔ��� ا��ٔرض ���� ����اً و���راً :.... «آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�
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  رشط كونها طيبة، ال ـ فقط ـ طاهرًة مه� كانت قذرًة.
إضــافة الــرتاب  آلـه و عليـه هللا صـىلوهل الصعيد يختص بالرتاب، وك� يف بعض ما يروى عــن النبــي 

  ؟١»جعلت يل األرض مسجداً وترابها طهوراً «
حيــث » منــه«وقد يرجح خصوص الرتاب، ألنه الذي يتعلق منه علوق عــىل اليــد، ملكــان 
ال تعنى »منه«تعني بعضاً من املتيمم به، وهو ال يصلح إال يف الرتاب، ولكنه قد يقال: إن 

  التبعيض حتى تعني علوقاً قضيته كونه تراباً، ولذلك � تأت يف آية النساء.
بتداء او السببية ان ينشأ املسح من التيمم او يتســبب عنــه، فهــو إذاً لــيس فقد تعني اال 

  ».منه«مجرد قصد الصعيد، بل ومساس اليد يف تيممه حتى يصدق 
ولكن عدم إتيانها يف النساء ال يدل عىل أنها الغية، فقد تجوز هنا عناية النسخ، أن العلوق 

                                                                                                                                                         

وا���� ��� ����ه أن ا���اب أ��� » �� �� ا��ٔرض ����اً و���راً ��«أ��ل: ذ�� ��ا��� ���� ��� ا����ا��ة ا������: 

 .٦١ـ  ٥٣: ٣أ��اء ا��ٔرض ����اً و���راً، را�� ��ٕ����ع ��� ����� ا��وا��ت إ�� ���� ا��ٔ��د�� 

» ���� �� ا��ٔرض ����اً و���راً «أ�� ��ل:  ٤٧٣: ٣و�� ���� إ��ا��� �� ا���� ا����ص �� آ��ت ا��ٔ���م 

  �����ا �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���روى ���و �� د���ر �� ���� �� ا����� �� أ�� ����ة أن أ��ا��ً أ��ا ا����  و��� أ���ً 

�� ���ن �� ��ه ا����ل �� ���ر ا���ء ����� أ��� أو أر��� أ��� و���� ا�����ء وا����� وا���� ���ل   آ�� و ���� ا��� ��� إ�

و��� ���� ��ا��ً » ���� ا���س ��اة ���ة �� ���� وا��«آ�� و ���� ا��� ���و��� ��ل ا���� » ���� ��ٔر����: «آ�� و ���� ا��� ���

 وا��اً.

 
 ٣٤٩: ��٣ ��ق إ��ا��� أ���� ا�� ���� ���� و���� ���� ��ى ���ـ� �ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���). ��ا ��وي ���      ١

���� ا��ٔرض ��� ����اً و��� «���ة ��ق ��ٔ���ظ ����ر�� ���  ٢١٤و ٢١٣: ��١ ��� ا�����، وأ���� ا������ 

، أو ��� ��ا��� ��� ���راً و�����، و�� أ��� ا���� ا������، ���ا ا����� و�ـ� �ـ� ���ـ� ���ـ� »راً ������ ��� ���

، و���ـ� �ـ� �ـ�ل ��ـ� �ـ�ن ١٠٣ا��ا�� إ�� �� ا���ا�� ا������ ��� ��وره، ��� أر�ـ�� ا����ـ� �ـ� ا�����ـ� ص

 � ����ً.����ع ا���ور ���� ��ٔ�� ا���ر ا������ �� ���ر�� ا��ٔرض ا�����» ��ا���«

���� ��� روا��� �� إ��ا���، ذ�� و�� ���� أ������  آ�� و ���� ا��� ����� ا����   و���� �� ا���� �� ���� �� ��� ا��ّ�

�� إ��م ��م أ����� ����� �� ا���� و���  ا����م ����  ���� ���� �� دراج و���� �� ���ان أ���� ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

�� و��� ����� ا���� و���� ��� �ٕ�ن : «ا����م ��������� ا�����ٔ ����� و���� ���؟ ���ل  ��� �� ا���ء �� �����

 .٣ر��  ٦٦: ٣ا����� » �� و�� ��� ا���اب ���راً ��� ��� ا���ء ���راً   ا��ّ�

) و����� ر���� �� أ�� ��� ٥٦٤ر��  ١٩٥: ١(ا������ » إن رب ا���ء �� رب ا���اب«و��� ���و�� �� �����ة 

��ل: إذا ���� ا��ٔرض ����� ��� ���� ��اب و�� ��ء ��ٔ��� أ�� ���� ���ه ����� ��� �ٕ�ن ذ�� �����  ا����م ����  ا��ّ�

�ٕ�ن ��ن ��� ������ ��� ���� ������ �� ���ره أو ��ء ���� وإن ��ن �� ��ل �� ��� إ�� «�� و��، ��ل:   �� ا��ّ�

 ).٥٤٦ر��  ١٨٩: ١(ا������ » ا���� ��� ��ٔس أن ����� ��
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  .١يد بصحيحة� يكن رشطاً قبل املائدة فاشرتطه بعُد، وقد يتأ 
ك� وهو قضية املسح أن يكون عىل اليد يشٌء يسمح بالوجوه واأليــدي، كــ� يف الــرؤوس 

يف التيمم، واألرجل، ولكن بينه� فارق مفروض املاء يف الوضوء وليس هنا مفروض الرتاب 
وإنا لجاعلون ما عليها «ثم الصعيد ليس ليختص بالرتاب ملكان توصيفه أحياناً بزلق وُجُرز 

»صعيداً جرزاً 
»ويرسل عليها حسباناً من الس�ء فتصبح صعيداً زَلَقاً « ٢

والجرز والزلق �عنى  ٣
  نبات فهو أيضاً من الصعيد وال غبار عليه...أال نبات عليها، فطليق الصعيد ما عليه 

ولو عني هنا خصوص الرتاب لجاء بلفظة دون الصعيد املرتدد بينه وب� وجه األرض كلها، 
إذاً فهو مطلق وجه األرض مستوية ومرتفعة، ثم واملنخفضة التي هي مثــل ســائر األرض، 

يد يف غــ� املشــابهة، فاملعادن تحت األرض غ� الظاهرة عىل وجه األرض خاجة عن الصــع
  وأما الظاهرة خليطًة وخليصة فهي من الصعيد.

ثم العلوق ليس فقط من الرتاب بل ومن الط�، وكــذلك أجــزاء اخــرى مــن األرض تعلــق 
كالحىص الناعمة وتراب الخشب والورق وما أشبه من ناعم يعلق، واملسح إ�ا يقتيض كون 

ء مــذكوراً قبــل كــ� يف املســح الــرؤوس يشٍء عىل املاسح او املمسوح إن كــان ذلــك اليشــ
  غ� متمحضة يف التبعيض.» منه«واألرجل حيث سبقه غسل الوجوه واأليدي و

دون التيمم البعيد » صعيداً «إالَّ أن املرجع الصالح لضم� الغالب هنا هو األقرب األصلح: 
اً فامسحوا بوجوهكم يف مكانه والبعيد يف تأويله إىل املتيمم به، اللهم إالَّ أن أصل الكالم إذ

الدالة عىل واجب املسح، رضباً عىل الصعيد أوالً ليعلق باليد، » صعيداً طيباً «وأيديكم من 

                                                        
���� ���� ��ل ���، �� ��ل: ��� ���وا ��ًء ������ا �ـ���اً ¨��  ا��ـ��م ����). �� ����� زرارة �� ا�����      ١

����ً �ٕ�����ا ������ وأ����� ���، ���� أن و�� ا����ء ��� �� ��� ا���ء أ��� ��� ا���� ����ً ��ٔ�� ��ل: 

�� ذ�� ا����� ���� ��� أن ذ�ـ� أ��ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ� ا���ـ� ��ٔ�ـ� �������، �� و�� ���� وأ����� ���، أي «

 ».���� �� ذ�� ا����� ���� ا��� و�� ���� �������...

��ب ��ه ��� ا����� « آ�� و ���� ا��� ���، روى ا�� ��� ان ا���� ٤٧٤: ٣أ��ل: و������� �� �� آ��ت ا��ٔ���م �����ص 

و�� ��ن ا����ق ����ً ����ذا ���� ���� ���، و���ذا » �اب وأ�� ������أ�� ��� ���� ��� و����� ��� ا��» �����

 ����� ��� ا����� و��� ����� ��� ���ق؟.

 
٨: ١٨).      ٢. 

 
٤٠: ١٨).      ٣. 
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» فتيممــوا«ثم مسحاً بالوجوه واأليدي لينتقل العلوق إليه�، ولكن األصل يف الكــالم هنــا 
  وليس صعيداً إال مفعوالً عىل هامشه.

يعنــي » منــه«او جــزر، ولكنــه هنــا بقرينــة  ومه� صدق الصعيد، كأصل عىل صعيد زلق
صعيداً غ� زلق، الذي فيه َعلَق يعلق باليد حتى �سحوا بوجوهكم وأيــديكم منــه، وقــد 

قد تعني إضافة إىل الصاعد املرتفع من األرض، املستقر، ما هو طبعه » الصعيد«يؤيده أن 
  الصعود، فهو ما فيه علوق يصعد الرتاب وما أشبه.

� تحصل بعُد رصاحٌة أو ظهور يف العلــوق حتــى يثبــت نســخ اآليــة آيــة ذلك كله، ولكن 
النساء واإلحتياط أحسن، وذلك أحسن أحوط، أو عله أشبه، ولكن اإلفتاء باشرتاط الــرتاب 

  وال سي� الذى فيه علوق إفتاء دون أي دليل.
أزيــد  واستحباب نفض الرتاب بعد رضب اليدين عليه ـ ك� يف بعض االخبار ـ ال يدل عىل

  من تخفف علوقه دون إزالته كله، فإنها ـ إذاً ـ تنايف ظاهر اآلية.
الشاملة لوجــه األرض كلــه رشط طيبــه، ظــاهرة يف طليــق » صعيداً طيباً «ذلك كله، ولكن 

األرض، فلو عني الرتاب لجيء بلفظه قضيته ببيان البالغ يف القمة القرآنية، أم والقل تقدير 
منكراً تؤكد أنها تعنــي طليــق » صعيداً «بذلك اإلختصاص، فمعرفاً حتى تلمح » الصعيد«

  األرض دون اختصاص بوجه خاص.
بعضاً من املاســح للصــعيد دون كلــه، أم وإذا كــان  »فامسحوا منه«قد تعني » منه«إذاً ب

عليه علوق فامسحوا منه، أم ليكن املسح من مسح الصعيد واقعاً ونية، دون استقالل عنه 
واحدة، وترى مع هذه املحتمالت الصالحة كيف تصح عناية الرتاب ـ فإنه عمل واحد بنية 

  ؟!.»منه«فقط ـ من الصعيد، وعناية العوق من 
قد يعني أفضلية الرتاب وإجزاء غ�ه، وكون الرتاب  آله و عليه هللا صىلومختلف الحديث عن الرسول 

إال » منــه«دور ل طهوراً يف بعض حديثه ال ينفي كــون غــ�ه مــن االرض أيضــاً طهــوراً، وال
كــال » مــن«العلوق إن كان وهو األرجح، أم نفس املسح الصادر من الصعيد حيث تعنــي 

املعني� تبعيضاً ونشوًء، ومن البعيــد جــداً أن تكــون آيــة املائــدة ناســخة آليــة النســاء يف 
خصوص العلوقن ال سي� وأن الطهارة غــ� املائيــة توســعة يف بــاب الطهــارة واالختصــاص 

ِضيٌق، واألحوط عىل أية حال هو تقديم الرتاب، ثم ما فيه علوق مثل الرتاب، ومن بالرتاب 
  ثم ما ال علوق فيه وهو قليٌل، ال سي� وأن الغبار عالق عىل كل يشٍء إالَّ القليل.

وحصيلة البحث أن طليق الصعيد وجاه الغائط، إضافة إىل تنكرها دليل أنها تعني األرض 
ظ الرتاب الصحيح يف صعيد الرتاب، فعدم الــدليل يف فاصــح الــدليل ء بلف كلها، وإالَّ لجيى

عىل اختصاص الصعيد بالرتاب دليل عىل عــدم اختصاصــه بــالرتاب، اللَّهــم إال رجاحــة لــه 
  مستفادة من أحاديث الرتاب.
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فلــيكن » تيممــوا«اإلبتداد أو النشوء. وأن محور الكالم هو » من«ذلك، وألن الظاهر من 
ىل واقع التيمم حيث يــراد منــه بعــد القصــد رضب اليــدين بباطنهــا عــىل الضم� راجعاً إ
يعني ليكن املسح من عمل التيمم دون مجرد القصــد أو النظــر إىل » منه«الصعيد إذاً ف

  الصعيد.
ع عىل » فامسحوا«ثم والفاء يف  فتدل عــىل تفــرع ذلــك  »صعيداً طيباً «دون  »فتيمموا«تفرِّ

  الصعيد.املسح عىل عمل التيمم دون نفس 
  »فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه...«

الن التيمم ليس إالَّ بديالً عن الوضوء فألقل تقدير ال تزيد أعضاءه عن أعضاء الوضوء بــل 
ويقل كمسح الرأس والرجل� املستثني�، وقسم من الوجــه واليــدينن فوجــه التــيمم هــو 

تغســل يف الوضــوء �ســح  بعض الوجه يف الوضوء، وكذلك يداه لكان الباء، فاأليــدي التــي
البعض منها يف التيمم، وقد قررت السنة أنها ظهر الكف�، فك� ال يصح القول باســتيعاب 
الوجه يف مسح التيمم فكذلك اليدين، فموضع مسحه� أقل من وضع غسله�، فال مجال 

  للقول بوجوب مسح اليدين إىل املرفق� فضالً عن اإلبط�.
ة بالناصية ومسح اليدين بظاهره� إىل الزندين، يف معتربة، وقد حدد مسح الوجه يف السن

» بوجــوهكم«وبكل الوجه واليدين إىل املــرفق� يف أخــرى، والرتجــيح لــألوىل ملكــان البــاء 
  .١عليها، حيث تحكم بالتبعيض يف الوجوه واأليدي» أيديكم«وعطف 

د صــعيد طيــ» تيمموا«وللتييم أعضاء ثالثة، األول باطن اليدين املستفاد من  ب فإنه تقصُّ
حيــث تعنــي نشــوء املســح مــن التــيمم » فامسحوا... منــه«رضبا به� عليه حتى يصدق 

فليكن رضباً عىل الصعيد والثا� الوجه فإنه أول ما فــرع عــىل تيممــوا، والثالــث اليــدان 
  لعطفه� عىل الوجوه.

ح عىل األخرى املحددة مواضع  فاألخبار الدالة عىل هذين الحدين توافق ظاهر اآلية فرتجَّ
  خرى.أ 

دون فصل أن مسحه� بنفس الرضبة األوىل فال حاجة  »وجوهكم وأيديكم«والظاهرة من 

                                                        
�ـ�وا �ـ�ًء �����ـ�ا �ـ���اً ���ـ�ً ��ٔ��ـ��ا ��� ���وا �«). ��� ����� زرارة ا������ ا������... �� ��ل:      ١

» ���ـ����«���� أن و�� ا����ء �� �� ��� ا��ـ�ء أ��ـ� ��ـ� ا���ـ� ��ـ��ً ��ٔ�ـ� �ـ�ل:  »������� وأ�����

 و��� (���ض ا����). ١٦٨ر��  ٦١: ١(ا������ 
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  .١إىل رضبة أخرى ال للوضوء وال للغسل، وهذا هو املرجع ملختلف األخبار
ين هنا هو نفس الرتتيب هناك يف غسله� والكالم هنــا نفــس ثم الرتتيب ب� الوجه واليد

  الكالم هناك.
ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهــركم وليــتم نعمتــه علــيكم لعلكــم   ما يريد ّهللا «

»تشكرون
٢.  

كم ىف ومــا جعــل علــي«هنا ينفي الحرج مستأصالً دون إختصاص �ا هنا من الطهــور، بــل 
»الدين من حرج

٣.  
هذه هي يف حقل االخباث، ف� هي الطهارة يف األحداث؟ هــي طهــارة » ويطهركم«وترى 

 السـالم عليهماألرواح حيث تدنست باألحداث؟ كيف تدنس أرواح املؤمن� وال سي� املعصوم� 
البدن صغ�اً أو كب�اً من  �وجبات األحداث املسموحة أو املفروضة! أم أية صلة �ا يحدثه

  املسموح بتدنيس األرواح! ثم ال صلة لغسل األبدان بغسل األرواح!
إن األحداث ليست م� تدنس األرواح، وإ�ا األبدان هي التي تتــأثر بهــا فتتطهــر �ــاء أم 

  صعيد، وهذه الطهارات تطهر األبدان عن أحداثها دون إية صلة باألرواح.
د ال ينفي العرس، فهل الطهارة املعرسة مفروضة إذ ال حرج فيهــا؟ ثم الحرج املنفي هنا ق

ع نطاق الحرج، فالحرج املواجــه للعرســ  آيات نفي الحرج تضم العرس إىل الحرج، أم توسِّ
هو غاية العرس التي ال تبقى معها حول وال قوة، وهو ك� هنا تشمل كل مراتب العرســ، 

عرس والحرج منفيان يف حقل الطهارات الثالث مقابلة لليرس أم مقابلة لخصوص الحرج، فال

                                                        
). ��� أ���ر ����ة و�� ���م ا����ن ���� ��ة وا��ة ������ إ�����ً و�� ��ا��� ����� ا��ٓ�� و��� أ���ر أ��ى      ١

ا��ـ��� �ـ��� ����ـ� و�ـ��� «�ـ�ل:  ا��ـ��م ���ـ���� �����ن �����ً ������ إ������ �� ���م ا���ـ�ي �ـ� ا���ـ� �

�ـ�ل ��ـ� �ـ�: ��ـ�  ������ا��ـ��م) أو ��� ��� ����� ������ زرارة �� أ�� ���ـ� ٣ح ١٢(ا������ ب» ������

�ـ���� �ـ� ����ـ��� ���ـ� ����ـ� و�ـ�ة  �� ��ب وا�� �����ء وا���� �� ا������ ���ب ���ك«ا�����؟ ���ل: 

 ).٤(ا����ر ح» ������...

ذ�� و��� �� أ���ر ���� ����� و���� ������ إ�� ���ا ����� ��� ����� ����ل ����ب ���� أو�� ���� ا���� 

 و���� أ��ى ���� ا�����، وا������ن �� ا������ �������ن ��� ا�ٕ������ب.

 
 .٦). ��رة ا�����ة: ا��ٓ��      ٢

 
٧٨: ٢٢).      ٣. 
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ك� ه� منفيان يف سائر التكاليف إالَّ التي كانت موضــوعاتها معرســة أو محرجــة كــاألمر 
حيث تستدعي تكريس كل الطاقات من   باملعروف والنهي عن املنكر والقتال يف سبيل ّهللا 

  النفس والنفيس يف هذه السبيل.
  يف الطهارة وعموم أحكام اآلية:وهنا فروع بخصوص نفي الحرج 

األوىل: ال تيمم إال بدالً عن واجب الغسل والوضوء فإنه� مجال الحرج سلباً وإيجاباً، وأما 
دخول املساجد جنباً بتيمم فال، لصالة وسواها من واجب فضالً عــ� ســواه، وكــ� يف آيــة 

مح دخــول املســاجد حيــث اختصــت ســا »وال جنباً إالَّ عابري سبيل حتى تغتســلوا«النساء 
باالغتسال، وليست بدلية التيمم عن الطهــارة املائيــة إالَّ إضــطرارية وال إضــطرار لــدخول 
املساجد اللهم إال للطواف عند ضيق وقته، وهنا أيضاً األحوط الجمع بــ� الطــواف آلخــر 

  وقته واإلستنابة فيه كذلك.
التيمم لصالة الليل أو النوم  أجل قد ينوب التيمم عن الوضوء يف غ� الواجب ك� فيه مثل

عىل طهارة وما أشبه، ولكنه ليس ما يستجر لدليته عن الطهــارة الكــربى يف غــ� الواجــب 
كالدخول يف املساجد، بال وال لواجب الصالة فإنهــا يــؤ� بهــا يف غــ� هــامه� كانــت فيهــا 

  أفضل.
ماًء لواجب الطهارة  الثانية: يجوز إحداث الحدث الصغ� أو الكب� عند الحاجة إن � يجد

املائية، حيث إن احتباس الحدث حرج أو عرس ه� منفيان بآياته� ومنها هنا وإن اختص 
بنفي الحرج، أو قد يعم العرس فإنه أيضاً عىل هامش الحرج، والصــالة باحتبــاس الحــدث 
حدث يف الصالة، روحياً فكيف يسمح به، وهناك بديل عن الطهارة املائيــة، وحتــى إذا ال 

  ديل ففاقد الطهورين أفضل من واجده� يف الصالة رديئة هكذا باحتباس األحداث.ب
ولكن ال يجوز إحداث حدث ـ وإن قبل وقت الواجب ـ دو�ا حاجة ال يُعرس أو يتحرج يف 

  تركها، فإن أحدث أثم ثم عليه ما عىل سائر الفاقدين املاء.
فالقول باإلجزاء ـ إذاً  ١غ� الشامل لغ� ماءٍ » ماءً «الثالثة: ال تجزي الطهارة املائية بغ� املاء 

  .٢صُّ القرآن منه براٌء، والرواية القائلة باألجزاء مختلقة يف عراءـ هرطقة هراء ون

                                                        
ا���� ���ن ��� ا���� أ�����ٔ  ا����م ����). ا���� ا������ ���ا��ة ��� ��م ا�ٕ���اء �� رواه أ�� ���� �� ا���دق      ١

 ).١٤: ١وا�ٕ������ر  ١٨٨: ١(ا������ » �� إ��� �� ا���ء وا�����«��� �����ة؟ ��ل: 

 
أ�� ��ل ���� ����د ���� ا��ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�ء �ـ� ا�ـ� ��ـ��د،  آ�� و ���� ا��� ���). ��� �� رواه أ�� ز�� �� ا����      ٢

�ـ� داود (أ�ـ» ��ـ�ة ���ـ� و�ـ�ًء ��ـ�ر ��ٔ�ـ�ه و���ـ�ٔ �ـ�«���ل: �� إ�� ���ـ� ا���ـ� �ـ� إداوة، ��ـ�ل:   ٥٤: ���١ أ

�� ����د �� ا����ف ���� �����ً،   �� أ�� ��ارة �� أ�� ز�� �� ��� ا��ّ� ١٣٥وا�� ����  ١٤٤٧: ١وا�����ي 
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ي أمر مرشوط بها، ومــا � الرابعة: الطهارة الرتابية محددة بوجدان املاء وإذاً فال طهارة أل 
يجد املاء فتلك الطهارة لها فاعليتها في� ترشط فيه وينقضها الحدث ك� يــنقض الطهــارة 

  املائية.
ذلك ومن عدم وجدان املاء أال يجد وقتاً يسع الصالة بت�مها قدر الواجب منها، ومنــه أن 

اًء، فهل عليه الطهارة يتعمد الحدث دو�ا عرس أو حرج يف إبقاءه وهو يعلم أنه ال يجد م
املائية �ا دون خوف التلف؟ وقاعدة نفي العرس والحرج تحلِّق عىل كافة املوارد! فحكمه 

  حكم سار الفاقدين الطهارة املائية بفارق أنه آثم بتعمد الحدث.
  الخامسة: ألن الطهارة الرتابية لها البدلية الطليقة عن املائية املفروضة.

ألكرب بحدث أصغر كفاه الوضوء إن أمكن، وإال يتــيمم بــدالً عــن فإن أحدث املتيمم عن ا
الوضوء، وهذا قضية البدلية يف كل من التيمم بدالً عن الغســل أو الوضــوء، فلكــٍل حكــم 
املبدل عنه ما � يجد ماًء، والقول بأن التيمم ال يرفع الحدث، وإ�ا يبيح املرشوط بالطهارة 

باقية واإلستباحة زالت الحدث االصغر فــال بــد مــن إعــادة  ما � يجد ماًء، فالجنابة ـ إذاً ـ
التيمم بدالً عن الغسل، مردود أوالً بأنه إزالة للحدث ما � يجد ماًء، وحتى إذا كان ـ فقط 
ـ لإلستباحة فهي أيضاً باقية ما � يجد ماًء، وللحدث االصعر حكمه وهو الوضوء إن وجد 

 يجد، فاستباحة التيمم بــدالً عــن الغســل باقيــة وإن ماًء يكفيه، أو التيمم بدالً عنه إن �
  كانت الصالة مرشوطة باستباحة أخرى هي الطهارة الصغرى املنقوضة بالحدث األصغر.

                                                                                                                                                         

��ـ� �ـ� ��ـ� » �����ٔ ��� أو ��ٔ�ـ�ه ����ـ�ٔ �ـ�«و��� �� ��� أ�� داود » ا����«و��� ��� �� ��� وا�� ����� 

.���� 

����ي ��� ��� �����، ��� وأ�� ���� �� أ���ب أ�� ����� �� ���� ذ�� و��� أ�� ز�� ���ل ��� ���� ا�

���� ا���؟ ���ل: �� �� ��� أ�� ��� وددت  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����د �� ��� �� ر��ل ا��ّ�  ���� و�� ��� ��� ا��ّ�

: ���٤ �� ����� ا�� ��� ��� (��ٔ�� ����� �� ��� ا����� ا����� و��ن �� أ����� وأ��ج ���� �����ً �

 �� ��ح ا���وي). ١٧١ـ  ١٦٩

ذ��، �� ���� ا��� ���� ���� وآ��� ا����� ������ن، ��� ��ن ا����ء ���� ��ٍء ������ً ��� ا��ٓ��� ���� ������ن 

 �� ��م �����.

��ل: إن أ�� ا������  أ�� ا����م ����و�� ����� ��ء ا����� �� ��ك ��� ���� ا���� ������ً ��ا���� و��� روى �� ا���دق 

���� ا���ء و���د ������� ��ٔ���� أن ����وا ���ن ا���� ��ٔ�� ��د�� أن ���� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ا إ�� ر��ل ا��ّ�

إ�� ا��� �� ا���� ����ف �� �� ا��� ���� ���� و��� ���ره، ���: و�� ��ن ��د ا���� ا��ي �� ا���؟ ���ل: 

�� ��� ا��ٔر���� إ�� ا������� «� ��ن وا��ة ور��� ��ن �����، ���: و�� ��ن ��� ا���؟ ���ل: �� ��� ا���؟ ر��

 وا����� ��ب ا�����). ٢٩ر��  ١٦: ١وا�������ر  ٦٢٩ر��  ٢٢٠: ١(ا������ » إ�� ��ق ذ�� ��ٔر��ل ����ل ا���اق

 



 154

السادسة: إذا كان بعض أعضاء الوضوء أو الغسل  معذوراً أو محظوراً عن إيصال املاء إليه 
أعضاءه؟ أم هي ثابتة ما تصدق فهل تسقط الطهارة املائية حيث األمر بالغسل يشمل كل 

الطهارة وضوًء أم غسالً، حيث األمر بغسل املعذور حــرج أو عرســه� مرفوعــان بــالقرآن، 
  .١ نقول: وما ال يدرك كله ال يرتك كله، وقد يعرف هذا وأشباهه من كتاب ّهللا 

ذلك، إذا � تشمل الجب�ة عضواً بكامله حيــث ال يصــدق وضــوء أم غســل، واألحــوط إذاً 
وحيــث األمــر بالغســلت� واملســحت� غــ�  ٢الجمع ب� الطهارة املائية والتــيمم بــدالً عنهــا

متمحض يف وحدة املطلوب، بل والظاهر عدمها ككل إال بدليل، وإذ ال دليل عىل الوحدة 
  حوط ضم التيمم أيضاً.هنا فاألشبه وجوب وضوء قدر اإلمكان، واأل 

ال صالة إال «السابقة: ما هو حكم فاقد الطهورين حتى آخر وقت الفريضة؟ فهل يرتكها إذ 
؟ أم »ال تــرتك الصــالة بحــال«ثم يقضيها بعد؟ أم يصــليها وجوبــاً أو اســتحباباً إذ » بطهور

  يجمع ب� األمرين رعاية لألمرين؟
بصورة إمكانية » ال صالة إال بطهور«د، وتختص عىل كافة املوار » ال ترتك«قد تحلِّق ضابطة 

طهرو ملكان األمر بالصالة والطهور و� تعلم وحدة األمر فمالزمة أصلية بيــنه� فالظــاهر 
تعدد املطلوب، ثم رعاية لظاهر اإلشرتاط الطليــق بطهــور تجمــع بــ� الصــالة وقضــاءها 

به عدم وجوب القضاء، والطواف وقضاءه أما أشبه من مرشوط بطهور عىل األحوط، واألش
                                                        

������ ���ي ����� ��� إ���� ���ت  ا����م ����  ). ��� روا�� ��� ا��ٔ��� ���� آل ��م ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ١

أ��� » «�� ��� ����� �� ا���� �� ��ج«  ��ارة ���� أ��� ������ء؟ ���ل: ��� ���ا وأ����� �� ���ب ا��ّ�

وا��ـ��� �ـ�ب  ١٠٩٧ر�ـ�  ٣٦٣: ١وا���ـ���  ٢٤٠ر��  ٧٧: ١وا�������ر  ٦٦ر��  ٣٠٢(����� ا������ » ����

 ).٢١: ٣ا������ 

�� ا����� ���ن ���� ا������ أو ���ن �� ا���ا�� ��� ����  ا����م ����ج �� أ�� ا����  و�� ���� ا�� ا����

������ء و��� ��� ا������ و��� ا�����؟ ���ل: ���� �� و�� إ��� ا���� ��� ��� ��� ��� ���� ا������ و��ع 

) ��١ أ��اب ا����ء ح ��٣٩ ��ى ذ�� ��� �� ������ ���� و�� ���ع ا������ و���� ���ا��� (ا������ ب

أ�� ��� �� ا���� ���ن �� ا����� �� ذرا�� أو ��� ذ�� �� ��ا��  ا����م ����  و���� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�

: إن ��ن ��ذ�� ا���ء ������ ��� ا����� وإن ا����م ����ا����ء ������� ������� و�����ٔ و���� ����� إذا ����ٔ؟ ���ل 

» ا��� �� ����«ا �����ع ا����� �� �������، ��ل: و��ٔ��� �� ا���ح ��� أ��� ��؟ ��ل: ء ��ن �� ��ذ�� ا��

 ).٢(ا����ر ح

 
��ق ا����رة ا������ �ٕ�ذا ���� ��� ��� ������ ����ة ��� ��� ��ق ). ��� إ���ق ا����ص ����� ��� �     ٢

 ا����رة ������ �� ا���� ��� ا����ر���.
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حيث القضاء مخصوص �ا ترك ولو أنه � تفرض عليه الصــالة أداًء فــال تــرك حتــى يجــب 
  القضاء.

ذلك ولو كان حكم فاقد الطهورين ترك املرشوط بالطهارة عن بكرته لورد به نص ك� ورد 
ة، ولو يف الحائض والنفساء، ملكان األهمية القمة لفرض الصالة، فهي ب� مفروضة ومرفوض

كانت الطهارة عن الحدث رشطاً ألصل الصالة فهي مرفوضة لوالهــا، وإال فمفروضــة عــىل 
أية حال، والقول برجاحتها حينئٍذ قول بسقوط الرشــطية عنــد فقــدها فليســت ـ إذاً ـ إالّ 

  مفروضة.
والقول إن عدم النهي عن صالة فاقد الطهورين لشذوذ واقعه يف ذلك الزمن حيث كــانوا 

لرتاب عىل أية حال؟ إنه مردود بأن رشعة اإلســالم ال تخــتص بتلــك الفــرتة، فلــو يعيشون ا
كانت صالة فاقد الطهورين منهياً عنها لكان املفروض ذكره يف كتاب أو سنة وإذ ال ذكر له 
فاملعلوم بقاءها عىل فرضها عىل آية حال إال للحــائض والنفســاء حســب الــنص ثــم األمــر 

ا أمران اثنان وما � تحرز وحدة املطلوب أ،ه الصــالة بطهــارة � بالصالة واألمر بالطهارة له
  يسقط األمر بالصالة لفقد الطهارة لها.

ُ�حور » إذا قمتم...«ذلك، ويف رجع أخرى إىل اآلية نتلمح منها أن الصالة ال ترتك بحال: ف
الصالة يف حقل اآلية كأصل أصيل ليس عنــه بــديل، ثــم الطهــارات الــثالث هــي تقــدمات 

ليجعــل   ما يريــد ّهللا «سب اإلماكنيات، فليست الصالة لترتك إذا تركت هذه املقدمات، وح
تنفي الحرج يف الصالة ويف هذه املقدمات وسواها،  »عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

فال حرج يف تحصيل هذه الطهارات، ثم ال حرج علينا إذا � تحصل أن نرتك الصــالة وهــي 
  ق�.عمود الدين وع�د الي

فإذا كان للوضوء بديل من تيمم وغسل، وللغسل بديل من تيمم فال بديل هنا عن الصالة 
  فكيف ترتك ـ إذاً ـ دون بديل!!

وألن الطهارة الحاصلة بالصالة هي أصل الطهارات، وما الطهــارة عــن خبــث أو حــدث إال 
  ك هذه الطهارات.قس�ً ضئيالً قليالً بجنب طهارة الصالة، إذاً فال ترتك الصالة بحال لرت 

قد تدل عىل أن الحدث خالف الطهارة املرغوبة ىف الصــالة  »... ولكن يريد ليطهركم...«ثم 
  ك� الخبث، فالطهارة في� ترشط فيه اثنتان: عن خبث وعن حدث.

ذلك فهل الحدث حدث يف طهارة القلب والروح معنوياً؟ هو يعــم املعصــوم� املطهــرين 
� معنوية تشمل الجسم ك� الخبث، إن بقيت عىل املكلف عن كل رجس!، وإنه قذارة غ

  يف الحاالت العادية � يكن محظوراً مه� كان الكون عىل الطهارة محبوراً.
تعني الطهارة غ� القلبية، فهي طهارة قالبية مه� عمت ما عن  »ولكن يريد ليطهركم«إذاً 

  الخبث إىل ما هو عن الحدث.
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الثوب البدن عن الخبــث، حــال أنــه غــ� محظــور يف ســائر  فك� يشرتط يف الصالة طهارة
الحاالت، كذلك الطهارة عــن الحــدث، طهارتــان مرشــوطتان للعــروج إىل معــراج الصــالة، 

  تش�ان ـ بأحرى ـ إىل واجب الطهارة القلبية التي هي أوجب من الطهارة القالبية.
األصــغر يحكــم بطــاهرة  فالفقه األكرب يحكم بطهارة القلب لعروج ذلك املعــراج، والفقــه

  القالب، فرشط الصالة فيه� كلتا الطهارت�.
هي أعم من الطهارة عن الحدث� وطهارة القلب واألعــ�ل حيــث » يطهركم«ذلك، ولكن 

املذكور يف آية الطهارات هذه هو مرجع الواجابت ويف قمتها الصالة، والثالث االخرى هي 
أم الطهــارات وعمودهــا وع�دهــا، كــ� وأن له تقدمات، فالطهارة الحاصلة بالصالة هــي 

  الصالة هي عمود الدين ب� العبادات.
فألن الطهارة املعرفية والحاصلة بالعبودية درجــات فالكــل بحاجــة إليهــا مهــ� كــان أول 

  العابدين والعاررف�.
بطهارة الصالة بالطهارات املرشوطة فيها وبسائر الطهارات ظــاهرة  »ولكن يريد ليطهركم«

يف سلب كل القذارات وإيجاد كل الطهارات التي هي قضية  »وليتم نعمته عليكم«ة وباطن
  ك�ل الدين و�ام النعمة املحلقة عىل كافة املصالح اإل�انية.

وترى كيف تنوب الطهارة الرتابية عن املائية؟  إنها تكفي حيث األصل يف الطهارة املائية ـ 
  الروحية لعروج ذلك املعراج.مع النظافة ـ اإلشارة إىل واجب الطهارة 

فغسل الوجه إشارة إىل غسله من الذنوب نظــرة ولفظــة وإتجاهــاً بكــل الوجــوه، وغســل 
اليدين إشارة إىل واجب غسله� عــن فاعليــاته� املحظــورة إىل املحبــورة، ومســح الــرأس 
 إشارة إىل واجب مسحه عن كل الغبارات العالقة بالعقل والفكر، ومسح الرجل� إشارة إىل

، ومسح الوجــه واليــدين بالصــعيد الطيــب  واجب مسحه� عن امليش إىل غ� مرضات ّهللا 
  إشارة إىل واجب مسحه� حيث ه� أهم األعضاء العاملة يف هذا الب�.

إذا توضأ تغ� لونه وارتعدت فرائضه فقيل لــه يف ذلــك  عليه�السـالملذلك كان الحسن بن عيل 
  .١عرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصلهفقال: حق ملن وقف ب� يدي ذي ال

وسواها من الــنعم التــي تشــملها عمــوم الســلب » لطيهركم«تعم  »ليتم نعمته عليكم«ف
إال «تطهــ� مــن كافــة األرجــاس، و» ال إله«ف»  ال إله إال ّهللا «واإليجاب يف كلمة التويحد: 

                                                        
إذا أ�� �ـ� ا���ـ�ء  ا����م ����و��� �� ��ة ا��ا�� ��ن أ��� ا�������  ٢٠٤٩ح ٢٧٤: ٢). ���� ا��ٔ��د��      ١

إذا أ��� �����ء ا��� ���� ����ل �ـ�: �ـ�  ������ا��ـ��مو��� ��ن ��� �� ا����� «�����:   ���� و��� �� ���� ا��ّ�

 ك ��� ا����ء؟ ����ل: �� ��ورن ��� ��ي �� أ��م.��ا ا��ي ����ر
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ليذهب عنكم الرجس   إ�ا يريد ّهللا «طه� طهارة بعد ذلك التطهي، فمثلها مثل آية الت»  ّهللا 
فالطهــارة الثانيــة هــي فــوق الطهــارة الحاصــلة عــن أصــل  »أهل البيت ويطهركم تطهــ�اً 

  التطه�.
كذلك الصالة وأرضابها من العبادات تطهرنا عن أرجاس، ثم بعدها طهارة فوق طهارة كل� 

  ، ذلك: ازداد معرفة وعبودية ومواصلة للصالة ولكل الِصالت ّ� 
إن   عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنــا وأتقــوا ّهللا   واذكروا نعمة ّهللا «

»عليم بذات الصدور  ّهللا 
١.  

التي تحلق عىل كــل الــنعم، وهــي مــادة إ�ــام  »عليكم وميثاقه...  نعمة ّهللا «وترى ما هي 
  النعمة؟.

علــيكم ومــا أنــزل علــيكم مــن   واذكروا نعمة ّهللا «هي القرآن ونبيه املنذر به:»  نعمة ّهللا «
»بكــل يش علــيم  وإعلمــوا أن ّهللا   الكتاب والحكمــة يعظــم بــه واتقــوا ّهللا 

. وهــي نعمــة ٢
كــ� وهــي نعمــة  ٣» عليكم هل من خــالق غــ� ّهللا   يا أيها الناس اذكروا نعمة ّهللا «التوحيد:
عليكم إذا كنتم أعداًء فــألف بــ� قلــوبكم فأصــبحتم بنعمتــه   واذكروا نعمة ّهللا «الوحدة:

»إخواناً 
ن. والقلم ومايسطرون. ما أنت بنعمة ربــك «وهي ـ ككل ـ أصل الرسالة القرآنية: ٤
»�جنون

٥.  
سالة السامية ك� مضت يف آية إك�ل الــدين وإ�ــام ذلك، وهي نعمة استمرارية هذه الر 

النعمة، فنعمة الرسالة القرآنية غ� املستمرة �ن يحملها من املعصوم� والعل�ء الرباني� 
روحياً وزمنياً، هي نعمة غ� تامة، ويوم الغدير هو يوم إ�ام النعمة الرسالية، إستمرارية 

  .»اإلسالم ديناً رضيت لكم «ف  لها ك� يحق ويرىض ّهللا 

                                                        
 .٧). ��رة ا�����ة: ا��ٓ��      ١

 
٢٣١: ٢).      ٢. 

 
٣: ٣٥).      ٣. 

 
١٠٣: ٣).      ٤. 

 
٢: ٦٨).      ٥. 
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بعد ميثاق التوحيد والرسالة القرآنيــة، هــو امليثــاق إلمــرأة  »ميثاقه الذي واثقكم به«ومن 
ه و عليـه هللا صـىلبته الغــدير قــول الرســول وك� متظافراً يف خط ١الوالية ألســت أوىل بكــم مــن  : «آـل

  »أنفسكم؟ قالوا: بىل، قال: فمن كنت مواله فهذا عيل مواله...
الخليفتان األوالن حيث يروى عنه� قولها » سمعنا وأطعنا«ومن جملة هؤالء الذين قالوا 

ذكــر الحــديث التهنئــة وقد » بخ بخ لك يا عيل أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة«
إعــرتافهم لعــيل م� يستأصــل كــل الشــكوك عــن  ٢إخواننا عن ست� مصدراً من مصادرهم

                                                        
أن ا�����ق �� ��� ��� �� ��� ا��داع �� �����  ������ا����م). ���� ا����ن �� أ�� ا���رود �� أ�� ����      ١

 ��.ا������ت و����� ا����رة و��ض ا������ و��� ذ

و���� �� ����� إذا ا������ أن �����ا:  ا����م ����و�� ����� ا��ٔ���م �� ا����ء ��� ���ة ا����� ا����� إ�� ا���دق 

ا��ي أ����� ���ا ا���م و����� �� ا������� ����ه إ���� و������ ا��ي وا���� �� �� و���� أ��ه وا���ام   ا���� ��ّ�«

�����.« 
�� ���� �� أ�� ���� ��ٕ���ده �� ا���اء ��   ). ��� روى ���� ا������ ���� رواه ا����� أ�� ��� ��� ا��ّ�     ٢

�� ��� وا������ ���ٕ����د ��� وأ�� ���� ��� و���� �� ���� ا����ي  ٢٨١: ��٤زب وأ��� �� ���� �� ����ه 

���ٕ����د �� أ�� ���س وا���اء �� ��زب و���� �� ���، وا����� أ��� �� ���ة ا����� ��  ٤٢٨: �����٣ه 

ا���ز���� �� أ�� ���� ا���ري وا��ار ����   ���ب ا������ ���ٕ����د �� ��� �� أ�� و��ص وا����� أ�� ��� ا��ّ�

وا������� �� ��ف ا������ ���  ١٧١أ��ل ا���� وا�� ��� �� ا���اء �� ��زب وا�������� �� ا������ �� 

وا�� ��دو�� �� �����ه �� أ�� ���� ا���ري وا������ �� �����ه وا�� ا����ن ا��ازي �� ا�� ��زب وا������ ��� 

وا�� ا����ز�� �� ا������ وأ��� ا������ ��  ٢٣٣ـ  ٢٣٢وا����� ا����ادي ������ ������ �� أ�� ����ة 

وا��������� �� ا����  ��٩ ��� ا������� �� ����� ا������ �� ا�� ��زب وا���ا�� �� �� ا������� ز�� ا���� وأ 

وا�� ا��ٔ��� ��  ٦٣٦: ٣٥وا�� ��زي �� ا�� ��زب وا��ازي �� �����ه  ٩٤وا���� وا���ارز�� ا����� �� ����� 

�� �� ا�� ��زب وا����� �� ����� ا����� وا����ي �� ا������ ا������ �� أ�� ����ة وا�� ا��ٔ� ٢٤٦: ٤ا������ 

وا�� ا���زي و��� �� ���� ا����ل �� و���� ا�������� �� ا�� ��زب وا����ي ي ا����ض ا����ة ���  ١٦

��� وا�� ���� ��  ٥٥٧وا������� �� ��ا�� ا������ �� أ�� ����ة وو�� ا���� ا����� �� ����ة ا������� 

��� ا�� ا����غ ا������ �� ا����ل ا����� ���  ٢٢٣: ���٣ وا������ي �� ا����  ٢١٠ـ  ٢٠٩ا���ا�� وا������ 

وا�����ي �� ��ح ا����ان وا������ �� ��� ا���اع �� ا�� ا�� ���� وا�����ي  ٧٥وا��ٔذر�� �� ���� ا������ 

وا���� ���  ١٣: ���٣ �� ا���اء وز�� وا�������� �� ا���ا�� ا��� ١٧٣: ��٣ و��ء ا���� ��ٔ���ر دار ا������ 

وا���� ��� �� ���ب ا���� ا����ا�� �� ��دة ا����� ����  ٣٦ا����ب ا������ وا�������� �� ا���ا�� ا������ 

 ٢١٨: ٦ا���اء وا���دري ا����� �� ا���اط ا���ي �� ����� آل ا���� �� ا�� ��زب وا����وي �� ��� ا����� 

�� ���  ١٣: �����٧ ا��ٓل �� ا�� ��زب وا��ر���� �� ��ح ا���ا��  و������ ا���� �� و���� ا���ٓل �� ��

وا����ر���ري �� ��ا�� ا��وا�� وا�������� �� ����ح ا���� و��ل ا��ٔ��ار ��� �� �� أ�� ا���� ا��ٔ���ر �� ا���اء 
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  بإمرة املؤمن� ثم أصبحا هم من أول الناقض�!. السالم عليه
  النعاس املغّيش حدث

رَكُْم ِبــِه َويـُـْذِهَب َعــن« َ�ِء َماًء لِيُطَهِّ ُكْم ِمْن السَّ يُكْم النَُّعاَس أََمنًَة ِمنُْه َويُنَزُِّل َعلَيْ ُكْم إِذْ يَُغشِّ
يْطَاِن َولَِ�ِْبَط عَ  »َىل قُلُوِبُكْم َويُثَبَِّت ِبِه اْألَقَْدامَ رِْجَز الشَّ

١.  
تلقى ظــالً لطيفــاً حفيفــاً شــفيفاً عــىل املشــهد، مــ� » يغشيكم ـ النعاس ـ أمنة منه«هنا 

  يطمئنهم عن كل بأس وبؤس.
يطــم، فقــد النعاَس وهي كامل النوم حيث يــتم و  فلقد نعسوا يف املصاف ثم غشاهم ّهللا 

تنام الع� وال ينام األذن والقلب، وإذا نام األذن مع الع� فقد نام القلــب وهنــا تغشــية 
النعاس، إذاً فنوم الع� نعاس ونوم األذن إمارة لتغشية النعاس الباطن إىل الظاهر، وهــي 

  من الحدث األصغر، ف� � يغيش النعاس كل الحواس � يكن حدثاً.
قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غ� املقداد ولقــد رأيتنــا  السـالم عليهعيل ويف املروي عن اإلمام 

  .٢»يصيل تحت الشجرة حتى الصبح آله و عليه هللا صىل  وما فينا إال نائم إال رسول ّهللا 
تأمنكم من تعب النضال وخوف القتال، ُعدًة لكم » أمنه منه«ة كانت ربانية وتلك التغشي

حيث غشاكم النعاس، فضم� الغائب اذاً ذو مــرجع�   إلصباح الحرب، وهذه أمنة من ّهللا 
اثن�، وتغشية النعاس يف جبهات الحرب، وال سي� هذه الخطرة الضارية، إنهــا مــن نرصــ 

أمنًة «  النوم بطبيعة الحال، فهذه التغشية � تكن إال من ّهللا ، حيث املضطرب ال يأتيه  ّهللا 
  ، من العدو حتى غشاهم النعاس. من ّهللا »: منه

ذلك والخطر ناجم والعكس هاجم، وتغلب املرشك� عىل الحوض قائٍم، وتسويل الشيطان 
 بفضــله ـ إذاً ـ هائم، فالتوتر مداوم، فكيف ـ إذاً ـ النعــاس فضــالً عــن تغشــيته، الهــم إال

  ورحمته!.

                                                                                                                                                         

ا����� ا������  و��ر ا����� �� ���رج ا���� �� ����� ا������ ��� وا�����ي وا������� �� ا��و�� ا����� ��ح

��� وا������ي �� ��آة ا������� �� ����� أ�� ا���� ��� ا������� و���� �� ����ب ا����� �� ����� ���� �� 

وا������� �� ���ة ��� �� أ�� ����  ٣٠٦: ٣ا�� ���� ا���ري وأ��� ز��� د���ن �� ا������ت ا�ٕ������� 

 �� ا�� ��زب. ٢٨

 
 .١١). ��رة ا��ٔ���ل: ا��ٓ��      ١

 
�� ���� وا������ �� ا������ �� ��� ر�� ا��ّ� ١٧١: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢  ���....  ـ أ��ج أ
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ولــو ال حدثيــة تغشــية النعــاس � يكــن يف  »وينزل عليكم من الســ�ء مــاًء ليطهــركم بــه«
هنــا دور، إذ � يســبق ذلــك التطهــ� نجاســٌة خبثيــة، أم حدثيــة أخــرى لــ� » ليطهركم«
منه حدث ثان، وطبعاً لبعض النا��، وليس  »يذهب عنكم رجز الشيطان«ثم »ليطهركم به«

ة، حيث النوم ال يحمل إال نفسه حدثاً أصغر ككل، أم مــا قــد تحصــل فيــه مــن إال الجناب
  جنابة وهي حدث أكرب.

والقول إن حدثية النوم لسيت إال لخروج الريح ضمنه حيث ال �لك النائم نفسه، مردود 
بعدم قاطعية ذلك الخروج، فهذا اإلخراج ال يناسب حدثية تغشية النعــاس، وأمــا حدثيــة 

دون الــريح غــ� » رجز الشــيطان«أحيانية يف النوم ـ فهي مذكورة بنفسها  الجنابة ـ وهي
يغشــيكم «بعــد  »ليطهركم به«املذكورة إال تغشية النعاس التي تضمنها أحياناً، ثم وإرسال 

رســل املســل�ت، دليــل بــاهر ان حدثيــة النــوم يف الســنة كانــت حينــذاك مــن  »النعــاس
نــوم برشــط اإلضــجطاع ومــا أشــبه أم دون رشط، املسل�ت، فاختالف الفقهاء يف حدثية ال

  الشاملة لحالتي النوم.» يغشيكم«معروض عىل طليق 
ذلك، ومن رجز الشيطان ما وسوس ىف صدورهم يف تلك الحالة الحرجة املرجة من عطش 
ل� تغوص فيه األرجل ويرتفع منه الغبار، فأذهب ّهللا    بإعواز ماء الرشب، وأنهم كانوا مرمَّ

  ة الجسمية ورجز الخوفة النفسية بذلك املاء.رجز الجناب
ط�نًة بتلك الطهارة، وبرودة الهواء، وثلوجة األكباد الحرَّى  »ول�بط عىل قلوبكم«ذلك، ثم 

  .١يف رمال املبتلة ويف النضال »يثبت به األقدام«برشب املاء، وإزالة الغبار، و�ك� األرض ل

                                                        
�� �� إ��ا��� ��� ����� �� ��� ��ر ����: و��� أ���ب ر��ل �� ����� � ١٢٧: ٢). �� ��ر ا������      ١

» إذا ��ـ�����ن...«�� و�� ��� ر�ـ���   ���ة ���� �����ا ����ً ����اً و���ا وا������ا ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

���رك و�����   �� ا����س ��� ����ا أ��ل ا��ّ���� أ���  و��� ا���� أ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���� أ��� ���� ر��ل ا��ّ�

�� ���� �� ���� ��� ا���م ��ٔ��ل ����� ا����ء و��� ا��ٔرض ���  آ�� و ���� ا��� ���  ����� ا����ء و��ن ��ول ر��ل ا��ّ�

�ـ� و��ـ��� �«وذ�� أن ��� أ�ـ��ب ا���ـ� أ�ـ��� » إذا ������ ا����س...«�����:   ���� أ��ا��� �� ��ل ا��ّ�

رذاذاً ���ر  آ�� و ���� ا��� ���  و��ن ا���� ��� ���� ��� ا���ا�� و��ن ��� أ���ب ر��ل ا��ّ� »������ و���� �� ا��ٔ��ام

 �� ��� ا��ٔرض و���� ���� ����ً ����اً ��ٔ����ا ����ر��ن �����ن ا����ت..

�� �� ا�� ���س ان ا������� ����ا ـ ا��ج ا�� ا����ر وأ�� ا���� �� ���� ا�� �� ١٧١: ٣و�� ا��ر ا�����ر 

ء ا������ن و���ا ������ ������ ����� ����� ر��ل ��ٔ��� ا�����ن ��  ا������� �� أول أ���� ��� ا���ء ����

�� ا����ء ��ء ���ل   و����ن ������ ������ ��ٔ��ل ا��ّ�  ������ ا���ن و��ل: أ�����ن أن ���� ����ً وإ��� أو���ء ا��ّ�

 ��ادي ��ًء ���ب ا������ن و����وا و���� أ��ا��� وذ��� و�����.����� ا

���� ���� ا����� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ����و��� أ��ج أ�� ���� وأ�� ا���� وا�� ��دو�� �� ��� 

 � ���� ����: و����� �� ا��ٔ��ام.��ر و���ل: ا���� إن ���� ��ه ا������ �� ���� وأ����� ��� ا����� ��� ���
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فلقد كانوا يف الرمل بعطشهم غ� ثابتي األقدام يف اإلقــدام عــىل الحــرب نفســياً، وإقــدام 
األقدام رملياً، فثبتت أقدامه، وبت إقدامهم، ورجز آخر هو وسوسة الشــيطان أن كيــف ـ 

، ويوهيها لكم وأنتم عىل حق ـ يعطشكم ربكم ويروى أعداءكم، وثبتت أقدامهم مرتباص
  مرمالً، فقد عكس املطر كل املحاسبات الشيطانية الدخيلة يف صدور البعض من املؤمن�.

وهذه التغشية املطمئنة بإنزال املاء من الس�ء كانت بعد ما ســبقهم املـرشـكون إىل املــاء 
فنزلوا عىل كثيب رمــل فأحــدثوا نــا�� بنــوم ككــّل، وبجنابــة بعضــاص، فوســوس إلــيهم 

عليهم فتطهروا وتلبَّدت   أن عدوكم سبقكم املاء وأنتم محرومون عنه، فأمطر ّهللا  الشيطان
  به أرضهم إيحاالً ألرض العدو إيغاالً يف أوحال إذ � يكونوا ُمرمل�.

ذلك، وإن غزة بدر الكربى �البســاتها الخطــرة الــوعرة مضــت يف تــاريخ اإلنســان مرشــقة 
عىل الكفــر دون مكافحــة ظــاهرة، تقريــراً قريــراً باهرة، ظاهرة قاهرة من مظاهر اإل�ان 

لدستور النرص والهز�ة، وكشفاً عن أسباب النرص وأسباب الهز�ــة، كتابــاً مفتوحــاً تقــرءه 
األجيال طول الزمان وعرض املكان، دون تبدل لداللتها، وال تغ� بطبيعتها، فإنها من آيات 

  الكربى عىل مدار الزمن.  ّهللا 
اد اإل�ان الصالح، �تد متجاوزة الجزيرة العربية إىل سائر األرض، وزمن ولقد �تد بدر �د

الرسول إىل سائر الزمن، وما دامت رشوطات النرص اإل�انية مستمرة، ورشيطات املالبسات 
  ب� املتحارب� مسموعة متسامعة.

 وألن حرب بدر الكربى هي األوىل بعد الهجرة بردح قليل من الزمن، فقــد كمنــت تحــدياً 
ة الظــاهرة، وليفكــر  ة والُعــدَّ قوياً قو�اً لجانب الكفر أن يحاسب حسابه بغ� وجــه الِعــدَّ
كيف أن فئة قليلة مهاجرة من العاصمة خوفة القضاء عليها برســولها، عائشــة عــن غربــة 
عن الوطن املألوف، فاقدًة لكل ِعدة وُعدة لتلك الحرب غ� املتكافئة، كيف تتغلب هذه 

ىل تلك الفئة الكث�ة، فتقتل منهم كث�اً وتأرس نفس العدد، وال يُقتل مــنهم الفئة القليل ع
إال أربعة عرش وهم ُخمس قتالهم، و� يكونــوا إال ثلــثهم عــدداً ومعشــاراتهم يف ظــاهرة 

  الُعدد!
وهنا مثلث يف تاريخ اإلنسان من هذا العدد الكريم، فقبــل اإلســالم عديــد جنــد طــالوت 

ار حيث هم أمام جالوت القدَّ    ». هزموهم بإذن ّهللا «ار الغدَّ
   أن رســول ّهللا «ثم يف بدر الكربى بصورة أجىل مالبســات أعجــب واعــىل، ومــن قدســيتها: 

  .١»سافر إىل بدر يف رمضان وأفتتح مكة يف رمضان آله و عليه هللا صىل

                                                                                                                                                         

 
 .ا����م ������� ا���� �� آ����  ٢٧٣: ١٩). ���ر ا��ٔ��ار      ١
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تعاىل فرجــه الرشــيف حيــث يتغلــب بأصــحاب   القائم املهدي عجل ّهللا  ومن ثم يف دولة
  ألويته ـ وهم نفس العدد ـ عىل كافة الكفار واملشاغب�!.

  أحكام املحيض
َويَْسأَلُونََك َعْن الَْمِحيِض قُْل ُهــَو أَذًى فَــاْعتَزِلُوا النَِّســاَء ِيف الَْمِحــيِض َوالَ تَْقَربـُـوُهنَّ َحتَّــى «

ــرَْن  ــَركُْم ّهللا يَطُْه ــُث أََم ــْن َحيْ ــأْتُوُهنَّ ِم ــرَْن فَ ــِإذَا تَطَهَّ ــبُّ    إِنَّ ّهللا    فَ اِبَ� َويُِح ــوَّ ــبُّ التَّ يُِح
»الُْمتَطَهِِّرينَ 

١.  
والال� يسنئ من املحيض من نســاءكم إن ارتبــتم «� يذكر املحيض يف القرن إال ثالثاً ثالثها: 

»الال� � يحضن...فعدتهن ثالثة أشهر و 
٢.  

وهو من الحيض وأصله السيالمن حاضت السمرة: سال صمغها، وهــو مــاٌء أمــر، ويســمى 
  الحوض حوضاً لسيالن املاء فيه أم سيالن ماءه إىل سواه.

َمفِعٌل من الحيض، جاءت مصدراً وإس�ً وإسم مصدر وإسم زمــان كاملقيــل » املحيض«ثم 
ت، وقد يعني السؤال هنا الحيض صادراً ومصدراً وزماناً ومكاناً، ك� هو وإسم مكان كاملبي

يف شمولها لهذه الخمس، إالَّ ما قد يخرج منهــا بقرينــة كــ� يف املحــيض » املحيض«قضية 
الثا�، حيث االعتزال ال يناسب إالَّ زمان الحيض �صدره واسمه، وإما املكــان فــال يناســبه 

   يناسب اسم املصدر وهو حاصله أصل اإلعتزال.ك� ال» فاعتزلوا«بعد » يف«
قد يؤكد شمولية املعنــى، حيــث االذى لــيس  »هو أذى فاعتزلوا...«ثم الجواب املركب من 

زمان الحيض وال مكانه، وإ�ا هو الحيض الســيالن مصــدراً بســببه ونتيجــة الســيالن اســم 
النساء يف زمــان الحــيض  مصدر وهو الحال التي عليها الحائض يف حيضها، ثم امٌر باعتزال

  ككل الشامل للدبر، اعتزاالً عن كل اإلرب األنثوية منهن وأقلها الج�ع يف املخرج�.
مضارعة تلمح لسؤال مستمر عىل مر الزمن، والقرآن كتاب لكــل الــزمن، » يسألونك«وألن 

فليعن السؤال هنا كل سؤال عن كــل محــيض، ثــم الجــواب جــواب عــن كــل ســؤال عــن 
  ء سبق أم لحق ما يختص بحقل الرشع أم زاد.املحيض، سوا

ــم » أذىً «ف ــع، ث ــه كواق ــببه وحالت ــيض بس ــل الح ــول أص ــؤال ح ــل س ــن ك ــواب ع ج
بيان لحكم الحائض يف عرشتها االنثويــة مــع الرجــال بســبب أنهــا يف أذى قــد »فاعتزلوا..«

                                                                                                                                                         

 
٢٢٢: ٤).      ١. 

 
٤: ٦٥).      ٢. 
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  ترسي إىل الزوج وإىل الجنة، ك� قد تزداد يف الحايض نفسها.
ض كلَّ هذه الثالث، مه� اختلفت آثارهــا يف كــٍل حســب مختلــف فقد تعني االذى للحائ

  الحاالت واملجاالت.
لــن «فهل هو الرضر؟ وال يخلو عــن نظــر! فإنهــا قــد تقابــل بالرضــر: » أذىً «وترى ما هي 

»يرضوكم إال أذى
»ورسوله  إن الذين يؤذون ّهللا «وقد ال تقبل الرضر:  ١

ال ينرضُّ بأي   ن ّهللا فإ ٢
  رضر!.

»ال جناح عليكم أن كان بكم أذى من مطراً وكنتم مــرىض«أم هي املرض؟ وقد قوبلت به 
٣ 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب «ثم املرض والرضر غ� مسموع� واألذى م� قد يسمع: 
»من قبلكم ومن الذين أرشكوا أذًى كث�اً 

»وال تبطلوا صدقاتكم باملن واالذى« ٤
مه� كانــت  ٥

فمــن كــان مــنكم مريضــاً أو بــه أذى مــن «م� يصيب اإلنسان يف جسمه ك� يف املحــيض 
»رأسه

٦.  
قد تعني أذًى هنا االنحراف يف املزاج عــن حالــة اإلعتــدال عوانــاً بــ� الصــحة واملــرض يف 

 ٧وما أشبهه يف الزوج الذي يقاربها، والجنــ� الــذي تنعقــد نطفتــه حــال الحــيض الحائض،

                                                        
١١١: ٣).      ١. 

 
٥٧: ٣٣).      ٢. 

 
١٠٢: ٤).      ٣. 

 
١٨٦: ٣).      ٤. 

 
٢٦٤: ٢).      ٥. 

 
١٩٦: ٢).      ٦. 

 
ـ أ��ج ا�� ا����ر �� أ�� ا���ق ا�������� �� ���� �� ���� �� ���ن �� ا���ي  ٢٥٩: ١). ا��ر ا�����ر      ٧

��د ا����، و��� ���� ��� ا��ج أ�� ��ل: أ���ا ا����ء �� ا����� �ٕ�ن ا���ام ���ن �� أو آ�� و ���� ا��� ���  أن ر��ل ا��ّ�

�� أ�� ا��أ�� و�� ���� ���ء و��ه أ��م : «آ�� و ���� ا��� ���  ا����س ا���اج �� ����ه �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 .آ�� و ���� ا��� ���ا����� ��� ¨أ��ل ورواه ���� �� » ��� ����� إ�� ����
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مفارقة الحائض يف املسكن واملأكل واملرشب حالة  فليست هي املرض املرسي الذي يتطلب
وال هي الصحة الكاملة التي تسمح لها التداوم ىف كل  ١الحيض ك� كانت من شيمة اليهود

اإلرب األنثوية ك� كانت تفعله النصارى، بل هي عوان بن الحال�، فال هي مرفوضة ككٍل 
  .»يض وال تقربوهن...اعتزلوا النساء يف املح«وال مفروضة عىل زوجها كسائر حاالتها 

يف واجب اعتزال النساء هو املحيض املسئول عنــه؟ إنــه املــأ�: محــيُض »  املحيض«وهل 
املكان قبالً، ثم واملأ� دبراً هو دبر القبل أذًى وحالة املحيض املصدر واملحيض االسم اللهم 

  إال اسم املصدر عىل تأمل.
� باســمه الخــاص، وقــد يقــرَّب ولو كان القصد إىل خصوص مكان الحيض وهــو القبــل ال

حيث القرب املسموح أنثوياً قد يعــم املــأتي� قــبالً ودبــراً،  »وال تقربوهن...«القصد العام 
وكيف يخرج وطئها دبراً عن قربها كأنثى، مه� كان القبل أشد محظوراً مــن الــدبر حالــة 

  مرجوح!.املحيض، معاكسًة لحالة الطهر التي قد يحظر فيها وطئها دبراً أم هو 
وال «ء الحائض قبالً ودبراً، حيث الصيغة الصالحة له  ذلك، وليس فحسب الحظر عن وطى

و� يأت القرب يف القرآن وال مرة يتيمــة » فاعتزلوا ـ وال تقربوا«دون » ال تقربوا«و» تطؤا
ء يف الــدبر؟ فقــد تعنــي اإلعتــزال  �عنى املقاربة، فهو اعم منها، فكيف ال يشــمل الــوطى

هنا ـ في� عنت ـ أعتزال امل�سة الجسدية وقــد حــددت فــي� ثبــت عــن النبــي  والقرب
ـ إذاً ـ داخل يف حد اإلعتزال، فبأحرى  ، في� ب� الرسة والركبة٢باتزارهن يف املحيضآله و عليه هللا صىل

                                                                                                                                                         

 
ـ �� أ��ا��ت ��ة �� أ�� أن ا����د ����ا إذا ���� ا���أة ���� أ������ ��  ٢٥٨: ١). ا��ر ا�����ر      ١

ا��ٓ��. ���ل   �� ذ�� ��ٔ��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا���� و�� ��ا����� و�� ���ر���� و�� �������� �� ا���� ���� ر��ل ا��ّ�

������� �������ت وأ����ا �� ��ء إ�� ا����ح ���� ذ�� ا����د �����ا: �� ���� ��ا ا���� أن  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

د ���� ��ا و��ا ��� أن ا����  ��ع �� أ���� ����ً إ�� ������ ��� ���ء أ��� �� ���� و��د �� ��� ����� �� ر��ل ا��ّ�

  ��� ���� أن �� و�� ������ ����� ���������� ���� �� ��� إ�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���������� ����� و�� ا����ل 

��� ا���ٔ����، ��� إذا أ���� �� » إ�� ا����ح«��ٔر�� �� أ����� ������� ����� أ�� �� ��� ������ أ��ل: آ�� و ���� ا��� ���

 �� �� �����؟.د��

و��� أ��ج أن أ�� ���� �� ا�� ���س أن ا���آن أ��ل �� ��ٔن ا����� وا������ن �������� �� ������ ���� 

ا��ٓ�� ��� ا������� إن ا�ٕ����ال ��� ����ا ������� ���و���   �� ذ�� ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���� �������ا ر��ل ا��ّ�

 ٓ  �� ������� ��� ����ن.  �� ���� ا������� �� ا�ٕ����ال إذا ��ل ا��ّ��� ������ ��� ��أ ا��

 
 آ�� و ���� ا��� �������ً وا��اً أو �� ا��ٔ����� ا������ او ا������ �� ا���وى ���  آ�� و ���� ا��� ���). ا����� �� ا����ل      ٢

ا���� ا����� و��   ��� ا���ة وا�����، و�� ���� أ������ ��� ا����� �� ���� ا��ّ��� ا���ال ا����� �� �� 
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�� ا����� �� ��� ��و���؟ ��ل: ���ر ��زرا ا�� ا������� و���� ����� �� ��   ���د �� ����ن أ�� ��ٔل أ�� ��� ا��ّ�

 ).١٢٩: ١وا�������ر  ١٥٤: ١وا������  ٤٥: ��١ ��ق ا�ٕ�زار، (ا����� 

�� أ�� ���� ��� أن ��ٔل �� ا����� �� ��� ��و��ه ���� ��ل: ���ر ��زار ا�� ا������� ���ج ������ و�� �� ��ق و��

�� �� ا������ وا�������ر �� ���ج ا����ب ��ل: ��ٔ�� أ��ٔ ���  ا����م ����ا�ٕ�زار، ورواه ���� ا������ �� ا���دق 

 ��و��� ���� ���ل: ���� در��ً �� ����� ���.�� ا����� وا�����ء �� ���  ا����م ����  ا��ّ�

 ا����م ������� ا��ا��� رو��� �� أ�� ا����  ٥٢٧: ٣و���� �� ���� �� ���� و���� ا����� ������ ��� �� ا��ٔ��د�� 

�� و�» وإ��ك ان ����� ا���أة �����ً  ا����م ������م ��� زو��� و���� ��� ����... و��� �� ��� ا���� «�� ا����� 

 آ�� و ���� ا��� ���و��� �� ا���ا�� ��� » �� أ�� �����ً ��� ���«��ل:  آ�� و ���� ا��� ����� ا�������ت ���� ���� أن ر��ل 

 �� ����: إ��� أ����� ان ������ا �������� إذا ��� و�� آ���� ����ا��� ���� ا������.

  � ا������ �� ��� �� ����� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�و��� �� ا������ وا�������ر أ��� �� ���� �� ا����� �

 �� ����� �� ا�����؟ ��ل: �� ��� ا������. ا����م ����

و�� ورد ا���� �� ���ر�� �� ا��رب ا������� �� ا����� ��� ���� ��� �� ���� ا��ٔ��د�� �� ا������ ���� 

�� ا���� �� ��� �� �� ا�����؟ ��ل: ��  ا����م ����  ��ّ���ل ��ٔ�� أ�� ��� ا  ���� �� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�

 ��ء ��� ����.

: و����� ا����م ����) ���� ٣) ��ب (��٨ا و�� ���� ا����د�� ��ٔ��� ذ�� �������: و���م �� روا�� ��� �� ���د (

) ��� ا�������ر ٧) �� ��ب (٣و����� ���� �����، و�� روا�� زرارة ( ا����م �������� زو��� ��� ��ى ا����ض و���� 

و��م  ا����م ����) ���� ١٢) ��ب (��٤ات ا���دة ����: �ٕ�ذا ��� ��� ا����ة �� ��و��� أن ������ و�� روا�� ا������ (

 ��� زو��� و����.

أ��ل: ��� ��د �� ��� ا����� �� و���� �� ����� إ�� ��وذ �� ��� وروا��ت ���ث ���ف، ���� ���رض ا����ب 

 �ه ا����د�� ا��� �� ��� ����� �� ا������ ا����� ��� ����ة وا����� أم ����� ��� ا����ء؟.و�

و�� أ��ج وا�� ا����ار ��� ا����� �� ا����� ����� ���� أ�� أ�� ���� وا����ري و���� وأ�� داود وا�� 

أن ������� أ���� أن ��ر �� ��ر �����  آ�� و ���� ا��� ������� �� ����� ����: ���� إ��ا�� إذا ���� �����ً ��ٔراد ا���� 

���� ار��، وأ��ج ���� ا�� أ�� ���� وا����ري آ�� و ���� ا��� ���  �� �������، ����: وأ��� ���� إر�� ��� ��ن ر��ل ا��ّ�

 و���� وأ�� داود وا������ �� ������.

��  آ�� و ���� ا��� ���  � ��� ��� ������ �� ر��ل ا��ّ�و��� أ��ج ا�� ���� �� ���و�� �� أ�� ����ن أ�� ��ٔل أم ����

ا����؟ ����: ���� أ��ا�� �� ��ر ����� أول �� ���� ��� ����� ازاراً إ�� أ���ف ������ �� ����� �� 

 .آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

�� ��� �� �� ا��أ��  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ��� ��� ا��ٔ���ري أ�� ��ٔل ر��ل   و��� أ��ج أ�� داود وا�� ���� �� ��� ا��ّ�

 و�� ����؟ ���ل: �� �� ��ق ا�ٕ�زار.

��� ��� ����� �� ا��أ�� و��  آ�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج أ��� وأ�� داود �� ���ذ �� ��� ��ل ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�

 ◌ّ ��ق �� ��ق ا�ٕ�زار، �ٕ�ن �� ���  ��» ذ��«����؟ ��ل: �� ��ق ا�ٕ�زار، وا����� �� ذ�� أ���. أ��ل ���



 166

الدبر بعد القبل أن يُعتزل، ـ إذاً ـ نص يف حرمة ايتانهن يف املــأ� وســواه، ال فحســب، بــل 
وذلك املثلث يف حقل اإلعتزال هو القدر املعلوم املتيقن منه ىف املحيض، فهو ـ إذاً ـ زمان 

  رسة والركبة.الحيض الشامل ملكانه وسواه، وطئاً وسواه ما ب� ال
ومتعارض األحاديث هنا معروض عىل اآلية الناطقة بظهورها الجيل يف مثلث اعتزالهن وال 

  سي� يف الج�ع قبالً ودبراً، فيقبل املوافق ويطرح او يؤل املخالف وغ� املوافق.
هــي  ٢رى الناطقة باختصاص الحرمــة ج�عــة �وضــع الــدموبأح ١فاألخبار الناطقة بجواز

 ٣أن لــه مــا فــوق اإلزار وحــرم تحــت اإلزارتعارض القائلة ِبَعد ِمه� وال ســي� املرصــحة بــ
لكان اعتــزالهن داالً » ربوهنوال تق«واالصل هو اآلية الظاهرة يف مثلث املحظور. بل لو ال 

تحــدد اإلعتــزال، �ــا فيــه القــرب الجنيســ االنثــوي » ال تقربوهن«عىل كل اعتزال، ولنك 
  �قدماته القريبة وهي ما ب� الرسة والركبة حيث القرب أعم من املقاربة.

                                                                                                                                                         

 ا�ٕ�زار ����ر ��� ������ أ��� ����ً.

���ل: �� ��� �� �� ا��أ�� و��  آ�� و ���� ا��� ���و��� أ��ج ���� وا������ �� ز�� �� أ��� أن ر���ً ��ٔل ر��ل 

 ���� ����� ازار�� �� ��ٔ�� ��ٔ�����. آ�� و ���� ا��� ���  ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�

�� ��� ����� �� ا��أ�� و�� ����؟  آ�� و ���� ا��� ���  �� أ��ج ا�� أ�� ���� وأو ���� �� ��� ��ل ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�و�

 ��ل: �� ��ق ا�ٕ�زار.

�� �� �� ا��أ�� و�� ����؟ ��ل: ���� ازار��  آ�� و ���� ا��� ���و��� أ��ج ا����ا�� �� ا�� ���س أن ر���ً ��ل �� ر��ل 

�، و��� أ��ج ا�� أ�� ���� وأ��� و��� �� ���� وا�����ي وا������ وا�� ���� وا������ �� ���� �� �� ��ٔ�� ��

��ل: �� أى �����ً أو أ��أة �� د���� أو �����ً ��� ��� ��� أ��ل ��� ����  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ����ة �� ر��ل ا��ّ�

 .آ�� و ���� ا��� ���

 
 .٤٤٠ح ١٢٩: ١وا�������ر  ٤٤٢ح ١٥٤!: ١). �� ا������     ١

 
��ل: إذا  ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ� ٥٣١: ٣و�� ���� ا��ٔ��د��  ٤٣٧ح ١٢٨: ١). ��� �� ا�������ر      ٢

) �� ���م �� ���� �� ٤٣٦ح ١٥٤: ����١ ا���أة ����ٔ��� زو��� ��� ��ء �� أ�� ���� ا��م. و�� ا������ (

» �� ��ٔس إذا ا���� ذ�� ا�����«�� ا���� ��ٔ�� ا���أة ���� دون ا���ج و�� ����؟ ��ل:  ا����م ����  أ�� ��� ا��ّ�

 �� ����� ا���أة ����؟ ���ل: �� ��ء �� ��ا ا���� �����. ا����م ����  و��� �� ���ر �� ��� ا���� ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

 
��� �� ��� ���وج �� ا��أ�� و�� ����؟  آ�� و ���� ا��� ���  ). ا��ر ا�����ر أ��ج ا����ا�� �� ���دة أن ر��ل ا��ّ�     ٣

 ��ل �� ��ق ا��زار و�� ��� ا��زار ���� ��ام.

 



 167

ذلك، وأذى الحائض جسدياً ونفسياً، وأذى ريحة الدم الفاسد النــ�، وأذى الــتلطخ بــذلك 
، ثم سائر األذى للزوج والجن�، كل هــذه تتطلــب ذلــك اإلعتــزال، دون الــال اعتــزال الدم

املطلق ك� تفعله النصارى بال فارق ب� الحالتي الحــيض والطهــارة، وال اإلعتــزال املطلــق 
الذي تفعله اليهود عزالً للحائض عن بيت الزوجية كأ�ا هي حيوان نجس بل أنجس مــن 

 اإلعتزال، أن يعتزل الزوج الرغبات القريبة الجنسية، إبقاًء لها أي نجس! إ�ا هو اعتدال يف
لحالها الطبيعية ال مرفوضة مرضوضة، وال مفروضة كزوجــة لكــل تطلبــات الزوجيــة، بــل 
كمريضة تُداوى املواضع الحساسة وهي يف األغلبية الساحقة أو املطلقة تكــون يف أســافل 

بلة واللعب بثديها إال التهيئة، ثم مفاتنها التحتانية، املرأة ما ب� الرسة والركبة، فال دور للقُ 
  ومن املجامعة قبالً أو دبراً.

بيان لحد واجب اإلعتزال ومحرم القرب، فإتيان النساء هو وطئهن قــبالً أو » فأتوهن«ثم 
دبراً �قدامتها املحركة واملهيئة ما ب� الرسة والركبة، أم وال أقل من مطلق وطــيهن، فهــل 

  ء امرأته دبراً � يأتها؟ الذي وطى
فواجب اعتزالهن حالة الحيض وحرمة قــربهن وإتيــانهن، تصــاريح ثــالث بحرمــة وطــئهن 

  ء وهي ما ب� الرسة والركبة. مطلقاً ألقل تقدير، ثم املفاتن القريبة للوطى
وال دور هنا لحمل أخبار املنع عىل التقية، �جرد أنها توافق العامــة، إال أن تحمــل معهــا 

ية عىل التقية، فــ� دامــت اآليــة ظــاهرة الداللــة عــىل املنــع فهــي املرجــع يف مختلــف اآل 
  االحاديث دون اآلراء وميزانية التقية التي هي آخر املوازين يف مختلف الحديث.

الختصاصها �وضع الحيض �وضع الحيض تختص الحرمة بنفسه ف�ده ان » أذى«وأما أن 
 أنها تخص خصوص موضع الحيض، بل هو أذى هى حالة الحايض عند الحيض، ال» أذى«

  عامة للمرأة الحائض.
فمه� كانت املبارشة يف املحيض قد تحقق اللذة الحيوانية العمياء، عــىل أذاهــا للــزوج� 
واألجنَّة، فليست لتحقق الهدف األسمى فضالً عن انرصاف الفطرة السلمية النظيفة عنهــا 

فيها غرس صالح وال حــرث فــالح، بــل هــي نفــرة يف تلك الفرتة األذى، وهي حالة ال يصح 
روحية جســدية تنفــر عنهــا الفطــرة الســليمة اإلنســانية، وكفــارة الجــ�ع يف تلــك الحالــة 
�ختلف أقــدارها الثالثــة ليســت إال تنبيهــة للمتخلــف، رادعــة لــه عــن تكــرار التخلــف، 

  واستغفاراً عملياً بعدما يتوب واقعياً.
فيضه؟ فكذلك اإلستحاضة فل�ذا ال يشملها اإلعتزال؟ الن وترى املحيض أذًى �جرد الدم و 

دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة املرأة من طريق الرحم ولو احتبست 
تلك الفضلة ملرضت إذاً، فهي أذًى كالبول والغــائط، وأمــا دم اإلستحاضــة فهــو دم صــالح 

ه و عليـه هللا صـىل يف حــديث الرســول يسيل من عروق تنفجر يف عقم الرحم فال يكون أذًى وكــ�  آـل
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أسود ثخ� محتدم يخرج برفــق « آلـه و عليه هللا صىلولكن دم الحيض ك� يصفه » أنه عرق انفجر«
  .١»له رائحة كريهة وهو بحرا�

بانقطاع الدم أم بعد التطهر بالغسل أم وترى متى يرفع الخطر عن وطئهن، أبعد الطهارة 
هو األول حيث الطــاهرة هــي عــن دم  »وال تقربوهن حتى يطهرن«باالغتسال؟ نص اآلية 

الحيض والتطهر هو الطهارة عن حدث الحيض وخبثه فهناك مراحل ثالث، األوىل انقطــاع 
الدم دون غسل للمخرج فهــي طــاهرة قــذرة دون أذى حيــث انقطعــت بانقطــاع الــدم، 

  الثانية غسل املخرج بعد اإلنقطاع وقبل الُغسل، والثالثة الغسل.و 
الظاهرة يف طهارتهن عن فيض الحيض وهي انقطاعه، قد تعنــي ـ فقــط ـ  »إذا تطهَّرن«ف

نفس اإلنقطاع ك� وأن أذًى � تكن إال قبله، فواجب اإلعتزال محدد �ا قبله، فإذا انقطع 
عتزال محدد �ا قبله، فإذا انقطع فال أذًى فال اعتزال، فال أذًى � تكن إال قبله، فواجب اإل 

تعني األخري�، طهارة عن خبــث املخــرج وأخــرى عــن حــدث الحــيض،  »إذا تطهَّرن«ثم و
وأصل التطهر وهو التكلف يف الطهارة، هو الطهارة الشاملة للمتطهر كٍل، دون عضو منــه 

  .»رواوإن كنتم جنباً فأطه«خاص إال بدليل خاص، ومن الشاملة 
دليل أوالً عــىل نجاســة دم الحــيض، وثانيــاً عــىل حليــة قــربهن عنــد  »حتى يطهرن«إذاً ف

حيــث  »فإذا تطهــرن فــأتوهن...«انقطاعه مه� كنت عىل مرجوحية مستفادة من األمر يف 
األمر باتيانهن ليس ليفيد الوجوب فإنه بعد حظر، وال الجواز املطلــق فإنــه مســتفاد مــن 

س�ح التيانهن دون أية غضاضة، ال حرمة وقد مضت بانقطاع الدم  إذاً فهو»حتى يطهرن«
ك� وهو دليــل » فإذا تطهرن...«وال غضاضة دونها وقد انقضت باإلغتسال:  »حتى يطهرن«

واجب الغسل عن الحيض، فاألحاديث املتعارضة يف ذلك معروضة عــىل القــرآن، تصــديقاً 

                                                        
�ـ� �ـ�� ا�ـ�م ا�������ـ� أ�ـ�... ودم ا��ـ�� أ�ـ�... و�ــ�  ا��ـ��م ���ـ��ـ�ل  ٦٤: ٥). ���ـ�� ا���ـ� ا�ـ�ازي      ١

ا��أ�� ���ٔ��� �� ا����م ����  �� أ��اب ا���� ���� ��� �� ا�����ي ��ل: د��� ��� أ�� ��� ا��ّ� �٢ با�����

ا���أة ����� ��� ا��م ��� ��ري ��� �� أو ���ه؟ ��ل ���ل ���: أن دم ا��� ��ر ���� أ�ـ�د �ـ� د�ـ� و�ـ�ارة 

�ـ� �ـ�ن   ع ا����ة، ����� و�� ��ـ�ل: وا��ّـ�ودم ا�������� أ��� ��رد �ٕ�ذا ��ن ���م ��ارة و��ع و��اد ����

 ا��أة �� زاد ��� ��ا.

: أن دم ا�������� وا���� ��� �����ن �� ���ن وا�� ا����م ����  و��� ���� ���و�� �� ���ر ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ�

 أن دم ا�������� ��رد وأن دم ا���� ��ر.
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  .١للموافق منها وطرحاً أو تأويالً ملا سواه
بالتشديد خالف تواتر القرآن يف قــراءة التخفيــف فــالقوي » يطهرهن«ذلك وك� أن قراءة 

دون تردد جواز وطئها بانقطاع الــدم عــىل غضاضــة وبعــد الَغســل أقــل غضاضــة، ثــم ال 
  .غضاضة بعد الُغسل

أعىل خبثها؟ هو باق بانقطاع الــدم حتــى تغســل  »حتى يطهرن«وترى بعد عىل ماذا تدل 
  موضع الدم! أم عىل حدثها؟ وهو باق حتى تغتسل!

إن لكٍل من خبث الحيض وحدثه مرحلت�، فاألوىل هي حالــة فــيض الحــيض فهــي ـ إذاً ـ 
حتــى «ل، فقد يفيه� قذرة بسائل الدم ك� هي محدثة به. وال انقطاع له� بغسل أو ُغس

فإنها طهارة نسبية وقد انقطعت حالة الحيض ف� هي اآلن حائضــاً مهــ� كانــت  »يطهرن
محدثة بحدثه وانقطع سيل الدم، فبإمكانها التطهــر عــنه� بغســل وغُســل، وهــذه هــي 

  .»حتى يطهرن«الطهارة املعنية ب
  الشامل بالُغسل.بالُغ. الشاملة للتطه�» فإذا تطهرن«ثم الطهارة الثانية هي املعنية ب

عــىل خبــث الحــيض وحدثــه املســتمر دون نفســه املنقطــع  »حتى يطهــرن«إذاً فقد تدل 
تدل عىل الحدث املستمر حتى تغتسل، فحدث الحــيض ـ » إذا تطهرن«بانقطاع الدم، ثم 

إذاً ـ حدثان اثنان، يزول أوله� بانقطاع الدم فيحكم لها بأحكــام الطهــارة والنقــاء إال مــا 
  ط فيه الغسل، ويزول الثا� بالُغسل.يشرت 

فلكٍل من الحدث� والطهارت� أحكامها الخاصة مه� اشرتكا يف أحكــام يف الحــالت� كحرمــة 
  الصالة والطواف ودخول املسجد.

ء مهــ�  ومن األحكام الخاصة بالطهارة األوىل جواز الطالق ومضيي العــدة وجــواز الــوطى
                                                        

�ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� أ��اب ا���� ��� ا����� �� ���� �� ���� �� ا��ـ���  ٢٧). ��� �� ا������ ا���ب      ١

ا���أة ����� ���� دم ا���� �� آ�� أ�����؟ ��ل: إذا أ��ب زو��� ��� ����ٔ���� �����ـ� ����ـ� �ـ� ���ـ�� إن 

 ��ء.

ل ��ٔ��� �� ا����� ��ى ا���� أ��� ����� زو��� ��� أن �� ا����م ����و��� ا����� �� ��� �� ����� �� أ�� ا���� 

 �����؟ ��ل: �� ��ٔس و��� ا���� أ�� إ��.

 ��ل: إذا ا���� ا��م و�� ����� ����ٔ��� زو��� أن ��ء. ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ�  و��� ا����� �� ��� ا��ّ�

�� �� ا��أة  ��ل: ��ٔل ا����م ����  ���� �� أ�� ��� ا��ّ�أ��ل: و���ر��� ��� ���رض ا��ٓ�� أ���ر أ��ى ������� �� أ�� 

���� �����ً ��أت ا���� أ��� ����� زو��� ��� أن �����؟ ��ل: �� ��� ����� ��ل: و��ٔ��� ن ا��أة ���� �� 

، ا���� �� ���ت ��� ��� ��ًء ����ً أو ا���� أ��� ��و��� أن ������ ��� ان �����؟ ��ل: �� ���� ��� �����

 ����� دون ا�����.» �� ����«و����� ا����� �� أ��ن �� ����ن �� ��� ا�����... و�� ���� 
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  كان مرجوحاً، وأرضابها.
وترى ما هو ذلك الحيث املأمور به؟ وما هو  » هرهن فأتوهن من حيث أمركم ّهللا فإذا تط«

  األمر وال أمر إيجابياً بإتيانهن؟ وما هو الحيث غ� املأمور به أو املنهي عنه.
وعقيــب »فــاعتزلوا... ال تقربــوهن«ال تعني إيجاباً ألنها عقيــب رصيــح الحظــر » فأتوهن«

فهــي ـ إذاً ـ ســ�ح دون » فــإذا تطهــرن«مقابلــة ل »حتــى يطهــرن«تلميح ملا دون الحظر 
ومــن حيــث «و»وال تقربوهن حتــى يطهــرن«حضاضة حيث الس�ح بحضاضة مستفاد من 

قد يعنــي املكــان املســموح مــنهن التيــانهن، الشــامل لزمانــه وكافــة الحــاالت  » أمركم ّهللا 
  ان ضمن املكان.املسموحة، حيث الحيث ال تعني كأصل اللغة إال املكان مه� شملت الزم

فقد يستثنى بذلك األمر كل موارد النهي كحالة الصيام واإلعتكــاف والظهــار واللعــان ويف 
  املساجد أّما ذا من زمان ومكان وحالة محظورة عن اإلتيان.

ليست لتعني كل موارد الس�ح إالَّ هذه، حيث العبارة  » من حيث أمركم ّهللا «هذا ـ ولكن 
أحــد  » مــن حيــث أمــركم ّهللا «فقــد تعنــي  »  من حيث نهــاكم ّهللا فأتوهن إال«الصالحة لها: 

املأتي� مكاناً، وال شك هو القبل، واألمر هو الس�ح مه� شمل كل أبعاده حتى الوجــوب 
والكراهية، هذا مه� كان م� أمر هو أمر الزواج فــال يجــوز إتيــانهن دون زواج أم ســائر 

.   الحلِّ
أحل لكم ليلة الصيام الرفق إىل نساءكم... فاآلن «ة الصيام: وم� أمر بعد نهي هو الرفق ليل

»لكم..  بارشوهن وابتغوا ما كنت ّهللا 
طلب الولد بتلك املبــارشة، كــ� ومــ�  وم� كتب ّهللا  ١

رصاحاً، ومنه الرفث نهار الصيام املســتفاد  »وال تبارشوهن وأنتم عاكفون يف املساجد«نهى 
م� أمر هو أتيانهن يف أربعة أشهر عند املكنــة وهــو أمــر جــازم،  »حل لكم...أ «حرمته من 

من حيث أمركم أن تعتزلوهن، فك� وجب اإلعتزال يجــوز اإلتيــان حــذواً   وم� أمركم ّهللا 
  بحذو.

نســاءكم حــرث لكــم «بذلك الحيث وأين أمر؟ أنه أمر رصاحاً يف اآلية التالية   ومتى أمر ّهللا 
وأهم األمر وأفضله  » ما أمركم ّهللا «حيث تشمله  »شئتم وقدموا ألنفسكم.. فأتوا حرثكم أ�

هنا أمر اإليالد، مه� كان مجرد األمر به ال �نع عن الس�ح لسواه، كان يطأ يف القبــل وال 
�ني أو يفرغ، ح� ال نجد نهياً ع� سوى اإلستيالد، فقد ال يكون االمر بسواه� ناهياً ع� 

ء أدبار النساء معــروض عــىل القــرآن وعلــه الظــاهر يف  األحاديث يف وطىسواه، وتضارب 
إطالق التمتع بالنساء، خرج ما خرج زماناً أو مكاناً وسواه� وبقي ما بقي تحت إطالقات 

                                                        
١٨٧: ٢).      ١. 
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  .»نساءكم حرث لكم«الجواز ومنها 
، السـالم علـيهملبيــت واأل�ــة مــن آل ا آله و عليه هللا صىلولكن األشبه الحرمة لتواتر أحاديثها عن الرسول 

هن لبــاس لكــم وأنــتم «وظاهر إطالق التمتع غ� ظاهر إالَّ من مواصفات ثالث للزوج�: 
»لباس لهن

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة « ١
»ورحمة

الشهوة بل الشهوة الجنسية املتعودة من وكون االنثى سكناً ليس ظاهره إطالق  ٢
النساء، فُضً◌ عــن كــونهن لباســاً فــإنكم ايضــاً لــن لبــاس، فــأين ظــاهر جــواز وطــيهن يف 
أدبارهن، ثم وآية الحرث وهي الثالثة من املواصفات هي ب� رصيحة أو ظاهرة جليــه يف 

من حيث «نت خصوص أتيانهن يف املأ� وهو منبت اإلخصاب ال سواه، وك� تعنيها في� ع
مــن «حيث األمر هو الس�ح وهو خاص بالقبل، فلــو � يخــتص � يكــن دور ل » أمركم ّهللا 

أي سمح، وأن � يدل ذلك األمر عىل يشء فال أٌل من الدلته عىل واجــب  » حيث أمركم ّهللا 
الس�ح يف اتيانهن، وال س�ح يف اتيانهن من أدبارهن، بل وآية الحرث ناهية عنــه إضــافة 

  قاطع السنة.إىل 
»هؤالء بنا� إن كنتم فاعل�«ثم 

قد تعني خفة الحرمة يف وطيء النساء مــن أدبــارهن ال  ٣
  سي� وهن محلالت، فليست ظاهرة يف طليق الحلِّ إلتيانهن من أدبارهن.

، قد ٤»ـ وهني هذه ونظ�تها ـ وقد علم أنهم ال يريدون الفرج  أحلها آية من كتاب ّهللا «ف
ة ألنها زوجة، وأخرى ألنها أنثى، فمه� حــرم إتيــانهن يعني خفة الحرمة تجاه اللواط، خف

يف أدبارهن فإنه يحل يف دوران األمر بينــه وبــ� األهــم منــه وهــو اللــواط، وامــا الحليــة 
»أنكم لتأتون الرجال شهوة مــن دون النســاء«الطليقة فغ� مستفادة من اآلية، وأما اآلية 

٥ 

                                                        
١٨٧: ٢).      ١. 

 
٢١: ٣٠).      ٢. 

 
٧١: ١٥).      ٣. 

 
�� أ���ن ا����م ��������� ���� �� ��� ا���� �� ر�� ��ل: ��ٔ�� أ�� ا���� ا����  ٢٣٠: ٢). ا������      ٤

و�� ��� أ��� ��  »����ء ����� �� أ��� ���« »��ل ��ط  أ���� آ�� �� ���ب ا��ّ�«ا���� ا���أة �� �����؟ ��ل: 

 ����ون ا���ج.

 
٨١: ٧).      ٥. 
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ة، فإنها تنديدة بقضاء الهشوة من الرجال تركاً للنساء، أما أنها فال تربو داللة عىل هذه اآلي
  يف النساء طليقة فال، اللهم إال يف دوران األمر بينهن وبينهم.

إذاً فالحرمة هي أشبه ملحة ظاهرة أو رصيحة من آيات عدة ولالك�ية املطلقة يف أحاديث 
أصحابنا قد تؤول إىل إتيان القبــل الحرمة، والقائلة بالحل ليست إال شذراً نزراً من طريق  

مطبق عىل الحرمة ك� الحديث عن أ�ة  آله و عليه هللا صىل، ثم الحديث عن الرسول ١من قِبَل الدبر
آله و عليه هللا صىلآل بيت الرسول 

٢.  

                                                                                                                                                         

 
أن ر���ً �� ا����م ����). ���� ا����� �� ��� �� ا���� ��ل ���� ���ان �� ���� ���ل ��� �����      ١

��ا��� أ���� أن أ��ٔ�� �� ���ٔ�� ���� وأ����� ��� أن ���ٔ��، ��ل: و�� ��؟ ��� ا���� ��ٔ�� ا��أ�� �� د��ه؟ 

) و�� ٢٣٠: ٢وا������  ٥٤٠: ٥(ا�����» ��ٔ�� ���� ذ��؟ ���ل: �� �� ���� ذ��«ذ�� ��، ���: ��ل: ��� 

�� ا���� ��ٔ�� ا���أة �� د����.؟ ��ل: �� ��ٔس إذا ر��� ���: ��ٔ��  ا����م ����  ا�� أ�� ����ر ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

�����   وأن ا��ّ�  ���� ����� ا���� �� ��� أ���� ا��ّ���ل: ��ا �� ��� ا » ��ٔ���� �� ��� أ�� ا��ّ�«:  ��ل ا��ّ�

 ).٢٣٠: ٢(ا������  »���ء�� ��ث ��� ��ٔ��ا ����� أن ����«���ل: 

وا����� �� ��ٔ�� �� ا���� ��ٔ�� ا���أة �� ذ��  ا����م ����  و�� ���د �� ����ن �� ا����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

�� ��� ������ �� �� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ـ و�� ر�� ���� ـ ��ل ر��ل ا��ّ� ا����� و�� ا���� �����؟ ���ل ��:

و�� ا�� أ�� ����ور �� ا����� ��ل ». ������ �� ��� �� و�� أ�� ا���� �� أ��� إ�� ���ل: �� ��ٔس (ا����ر

 (ا����ر).» � أ�� أن ������� �� ��ٔس و�«�� إ���ن ا����ء �� أ���زن ���ل:  ا����م ����  ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

 
٢      ���� �� ���ش : «آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ������ا����م). ��� ���� أ������ روا�� ���� ��ل ���� أ

 ا��ـ��م ���ـ�  ) و�� رواه ا������ �� ������ �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��٢٣٠�ّ: ٢(ا������ » ���ء ��� أ��� ��اما�

 ���� ��� ���ء�� ��ث «��ل: ��ٔ��� �� ا���� ��ٔ�� أ��� �� د���� ���ه ذ�� و��ل: أ���� و���ش ا����ء و��ل إ

) و�ـ� ز�ـ� �ـ� ���ـ� �ـ�ل: �ـ�ٔ�� أ��ـ� ١١١: ��١ـ� أي �ـ��� �ـ��� (���ـ�� ا��� »��� ��ٔ��ا ����� أ�ـ� �ـ���

أ��ٔ��ن ا������ �� «���ل:   �� أ�� ���� ا��ّ�  أ���� ا����ء �� أد��ر��؟ ���ل: ���� ��� ا��ّ� ا����م ����ا������� 

�� أ��ل: و��ا ا����دة ����� �� ا��ٓ�� أن ا�����ن �� ا��ٔد��ر ����� ���� ��ن  »����� ��� �� أ�� �� ا�������

ا����ل أ���، ��� ا����ط وا�� و�� �� ���� ا���ا��، و��ا �� ����� ��ض ��ط ����� �ٕ��ـ� أ�ـ� ����ـ� �ـ� 

 ا����ل ������� ا����� ���� ا���ا��، و���و���.

ـ أ��ج ا���� �� ���� �� ���� وا�� ��ى وا��ار ���� �� ���� ��  ٢٦٤: ١و�� ���� إ��ا��� �� ا��ر ا�����ر 

�� ������ �� ا��� �� ���� ��ٔ�� ا����ء �� ������،   : ا�����ا أن ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ��� ا��ّ�

���ا ����� ا����ء.آ�� و ���� ا��� ���  وأ��ج ا�� ��ى �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  : أ

  �� ���� ا��ّ�: «آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� وأ��ج ا�� ���� وا�����ي و���� وا������ وا�� ���ن �� ا�� ���س ��ل
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فهــو إذاً  ١بل وألن أتيان النساء من أدبارهن من قطع السبيل مهــ� � يكــن قاطعــاً ككــل
وال ســي� إذا تعــوده » هي اللوطية الصغرى« آله و عليه هللا صىللواط صغ� ك� يف حديث الرسول 

»أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل...«:  قطعاً تاماً لسبيل اإليالد وك� قال ّهللا 
٢.  

فأي قطع لسبيل اإليالد مرفوض يف رشعة الحق وأنحسه اللواط ومن ثم الزنا ثــم ـ علــه ـ 
إتيان الحليالت من أدبارهن، ك� وأن الواسطة الدا�ة عند الجــ�ع هــو قبيــل مــن قطــع 
السبيل، وبأحرى تعقيم الرحم بأية وسيلة، وحتــى بالنســبة للتــي ترضــها الــوالدة، فعلهــا 

  املستقبل فل�ذا ـ إذاً ـ التعقيم؟.تصلح يف 
ذلك! ثم ال نجد داللة وال إشارة يف القرآن كله لس�ح إتيان أدبــار النســاء، وحيــث كانــت 

هو منبت اإلخصاب، فليس أمره فرضاً وإ�ا إرشاد إىل املسموح فيــه  » من حيث أمركم ّهللا «
رع يف حــرثهن، امتــداداً من اتيانهن، فليس الهدف هو مطلق الشهوة، فإ�ا هي ذريعة للز 

  .»يحب التواب� ويحب املتطهرين  إن ّهللا «للحياة، وملاذا األمر والتطهر؟ ل
هم الذين يتطلبون طهارة الجسم » املتطهرين«، و هو الدائبون يف التوبة إىل ّهللا » التواب�«

هراً صــافياً القلــب طــا  خلــق ّهللا : «السـالم عليـهيف طهارة الروح والقلب وك� يروى عن الصادق 
وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والعظمة وإذا شيب القلــب الصــايف فغديتــه بالغفلــة 
والكدر صقل �صقلة التوبة ونظف �اء اإلنابة ليعود عىل حالته األوىل وجوهرته األصلية 

                                                                                                                                                         

�� ���� ا������، وأ��ج أ�� داود وا������� وأ��� » أو أ��أة«أ��ل: ��� » إ�� ر�� أ�� ر���ً أو ا��أة �� ا����

�� �� د���� �� ��ل: ا��ي ��ٔ�� ا��أ  آ�� و ���� ا��� ���وا������ �� ���� �� ���و �� ���� �� أ��� �� ��ه أن ا���� 

�� ا����ء �� ��ٔ��ا ا����ء   ��ل: ا�����ا �� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا������ ا����ى، وأ��ج ا������ �� أ�� ����ة �� ا���� 

����ن �� أ�� ا��أة ��  آ�� و ���� ا��� ���  �� أد��ر��، وأ��ج أ��� وأ�� داود وا������ �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

��ل: �� أ�� ����ً �� ا����ل أو ا����ء �� أد��ر�� ���  آ�� و ���� ا��� �����، ا��ج أ�� ��ى �� أ�� ����ة �� ا���� د��

: �� ��ٔ��ا ا����ء �� أ���ز��، آ�� و ���� ا��� ���  ���، وأ��ج ا�� ��ى �� ا����� �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ��ل: ����ن �� أ�� ا����ء �� ������. آ�� و ���� ا��� ���  ���� أن ر��ل ا��ّ� وأ��ج ا�� و�� وا�� ��ى �� ���� ��

 

 
ء �� وذ�� ���ه ا���ن ا���� ا����م ����  �� ��� ا����� �� ا����ج ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ١٠٤: ١٤). ا������      ١

 ».إ���..«أد��ر�� ���ل: �� ا��� آ�� �� ا���آن ��� ذ�� إ�� وا�� 

 
٢٠: ٢٩).      ٢. 
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»يحب التواب� ويحب املتطهرين  إن ّهللا «تعاىل:   الصافية قال ّهللا 
، وقــد يــروى عــن رســول ١

  .٢»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«قوله:  آله و عليه هللا صىلالهدى 
، فمن ال يذنب أحب إليه دون ريب،  التواب� عن ذنوبهم لرجوعهم إىل ّهللا   وح� يحب ّهللا 

خلقاً حتــى يــذنبوا ثــم   لخلق ّهللا   تغفرون ّهللا لو ال أنكم تذنبون فتس«فاألحاديث القائلة: 
مأولة أو مرضوبة عرض الحائط، ألنها تحلل الذنب املغفور بــه  ٣»فيغفر لهم  يستغفوا ّهللا 

يحب أن يُعىص، فل�ذا ـ إذاً ـ يعتــرب مــن عىصــ   ل أو مفروض، ويكأن ّهللا أك� من كل حال
  .»وعىص آدم ربه فغوى«أنه غوى حتى آدم صفيه حيث أعلن عليه يف إذاعته القرآنية 

وعىص آدم ربه فاهتدى. حيــث اجتبــاه ربــه فتــاب «حيث الالزم حسب الفصيح أن يقول 
  مة عىل املعصوم�!.!، ثم ذلك املختلق يرجح عصات األ »عليه فهدى

ُموا الَِ◌نُفِســُكْم َواتَُّقــوا ّهللا « َواْعلَُمــوا أَنَُّكــْم    نَِساُؤكُْم َحرٌْث لَُكْم فَأْتُوا َحرْثَُكْم أَ�َّ ِشئْتُْم َوقَدِّ
ْ الُْمؤِْمِن�َ  »ُمالَقُوُه َوبَرشِّ

٤.  
حرثية النساء ـ إذاً ـ هي إثارتهن بإتيانهن يف املأ� زرعاً حرث األرض حرثاً أثارها للزراعة، ف

للنُّطف، فإتيانهن يف غ� املأ� كاألدبار تخلــٌف عــن كــونهن حرثــاً ف(إ�ــا الحــرث موضــع 
  .٥الولد)

� األرض القاحلة املجدبة ال دور لها يف الحرث، والبذر فيها تبذير، كذلك إتيان النســاء فك
من غ� منبت اإلخصاب والزرع تبذير للنطف وتهدير، ومه� ُســِمح يف اللقــاح يف اإلفــراغ 

  ولكنه قد يفلت ويزرع ثم ودائب اإلفراغ عزالً وسواه محظور.
عدم الس�ح إلتيانهن، فإ�ا الهدف األســمى مــن ولو � يكن للنساء فروج كن كالرجال يف 

                                                        
 .ا����م ������� �� ا���دق ). ����ح ا���     ١

 
� ا��ـ� �ـ��  ـ أ���� ا�����ي �� ا������ وا�� ا����ر �� أ�� ���� ر��ل ا��ّـ� ٢٦١: ١). ا��ر ا�����ر      ٢  آ�ـ� و ��ـ�

  ��� ا���ا��� و��� ا�������� ��� �� ر��ل ا��ّ�  ���ه ���� �� ���: إن ا��ّ� ���ه ��  ���ل:.... وإذا أ�� ا��ّ�

 و�� ����� ا�����؟ ��ل: ا���ا��.آ�� و ���� ا��� ���

 
 !.ا����م ����ا����داً إ�� ا��ٓ�� و�� ا���� ا���اًء ����  ا����م ����ا����� �� ا���دق  ٢١٥: ١). ��ر ا������      ٣

 
 .٢٢٣). ��رة ا����ة: ا��ٓ��      ٤

 
 ��� ��ول آ�� ا���ث ��ا��ً �� ����ت ا����د. آ�� و ���� ا��� ����� ���� ا����ل  ٢٥٨: ١). ا��ر ا�����ر      ٥
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  الزواج هو اإليالد، مه� سمح لرتكه أحياناً لعذر وسواه.
ولو كان مكان اإلتيان » أين شئتم«هي طليقة يف زمان دون املكان وإال لكان » أ� شئتم«و

  ان.حيث تشمل كل مكان محلقاً عىل كل زم» أ�«بديالً عن » أين«طليقاً ك� الزمان لكن 
أ� «فإتيان حرث النساء أ� شئتم ليس ليشمل إتيانهن يف غ� حرثهن يف أي زمان، ولــيس 

إال ضابطة عامة عرضة لالســتثناء كــ� اســتثنيت حالــة الحــيض والصــيام واإلحــرام » شئتم
  واالعتكاف وما أشبه، وكذلك مكان املسجد وما أشبه.

س�ح لو أرادوه بعد الحظر فال ســ�ح  إيجاباً إلتيانهن حرثاً وسواه، بل هو» فأتوا«وليس 
إذاً إال يف موضع الحرث وإن � يحرث، ك� وإن إتيان الحــرث لــيس يف كــل مــرات لحــرث 
جديد، فقد يؤ� للتنظر، ثم وإتيانهن من املأ� ح� الحبل ليس ليعني حرثاً بعد الحارض، 

  .بفسحة الزمان الطليقة قرينة أخرى عىل أصل الس�ح» وأ� شئتم«ثم و
  إذاً فإتيان النساء يف غ� املأ� الحرث والزرع محظور وك� يف ثابت السنة.

إضافة إىل طليق الزمان إلتيانهن، طليق الكيف إىل املأ� القبل، من » أ� شئتم«وقد تعني 
طريق الدبر أو القبل، قا�اً أو مضطجعاً أم عىل أية حال ما دام يأ� مأتاه الحرث، ك� وأن 

حتــى » مــن أيــن«فليست لتعني » أين«�عنى » أ�«وحتى لو كان  ١ل اآليةذلك شأن نزو 

                                                        
ـ أ��ج و��� وا�� أ�� ���� و��� �� ���� وا����ري وأ�� داود وا�����ي وا������  ٢٦٢: ١). ا��ر ا�����ر      ١

وا�� ���� وا�� ���� وأ�� ���� �� ا����� وا������ �� ���� �� ���� ��ل: ���� ا����د ���ل: إذا أ�� ا���� ا��أ�� 

� أ��ل ����� ا��ٓ�� إن ���� ����� وإن ��ء ��� ����� ��� أن ذ�� �� �� ����� �� ����� �� ���� ��ء ا���

����� و����ة إذا ��ن ذ�� �� ا���ج، و��� �� ���� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���م وا��. و�� ���� ��ادة: ���ل ر��ل ا��ّ�

���وج ر�� �� ���� ا��أة ��  ��ل: ���� ا�����ر ��ٔ�� ���ء�� ������ و���� ���� ���ح ����ً ����اً   ��� ا��ّ�

��ٔ��ل: ��ٔ��ا ����� أ�� ���� أي  آ�� و ���� ا��� ���  ا�����ر ��ٔراد أن ��ٔ���� ���ل: �� إ�� ��� �ُ��� ��ٔ��� ���� ر��ل ا��ّ�

��� ا���أة ���ا أ�� �� �آ�� و ���� ا��� ��������ً و����اً و������ً ��� ان ���ن �� ���م وا�� أوق ���� ��ا�� ا����� ��� 

و�� ��ة ����� ا����ح  آ�� و ���� ا��� ���إ�� �� ����� ����� ��ن �� د���� أو ����� إذا ��ن �� ���م وا��، و�� ���� ��� 

�����از ���� أن ���� �� ����� �� د���� و�� �� د����  ا����م ������� ا������ �� أد��ر��، وا����� �� أ�� ا���� 

: ���ل، آ�� و ���� ا��� ����� أ���ن ا����ء �� أد��ر�� ���ل ا���� آ�� و ���� ا��� ����� أن ر���ً ��ٔل ا���� ��� روى ����� �� ��

���� و�� ا���� د��ه ���ل: ��� ��� �� أي ا������� أو �� أي ا���ر��� أو �� أي ا������� ا�� ����� �� ����� 

 ».�� ������ �� ا��� �� ����ا ا����ء �� أد��ر��  ا��ّ� ���� أ�� د���� �� ����� ���� أ�� د���� ���، أن

أ��ل: ا����� �� ا�����، وا���رة �� ا��� ������ ا���از ��� �� �� ا���ٔ�� و���� ا�����، أ���ء ����� ����ج 

 ��اً ���� ��� إ�� أد��ر�� و�� أ����� �����اً وأ����!

��� ا���� �� ا��ٓ��: ��� ���� �� ا���ج، و��� �� ����� �� �� ٢١٦: ١و�� ���� أ������، �� ��ر ا������ 

�� ا���ن ا����ء �� أ���ز��؟ ��ل: �� ��ٔس �� ���  ا����م ����  �� أ�� ����ر ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  ا������ �� ��� ا��ّ�
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قــدموا «و»»وحــرث لكــم«شئتم، فضالً عن أنها قطعاً للزمــان، ثــم تعم الدبر، بل أي مكان 
  تختصان مكان اإلتيان بالقبل، فإنه ـ فقط ـ حرث يقدم منه الولد. »ألنفسكم

ه و عليـه هللا صـىلتحرمه كلمة واحدة من قولــه  آله و عليه هللا صىلثم وااللفاظ املروية عن الرسول  تحرمــه  آـل
ه و ليهع هللا صىلكلمة واحدة من قوله  : محاش النساء عىل امتي حرام ـ أتقوا محايش النســاء ـ ال آـل

إىل رجــل يــوم القيامــة أ� رجــالً أو امــرأة يف   يحل مأ� النساء يف حشوشهن ـ ال ينظــر ّهللا 
الدبر ـ هي اللوطية الصغرى ـ ملعون من أ� امرأة يف دبرها ـ مــن أ� شــيئاً مــن الرجــال 

ـ ملعون من أ� النساء يف محاشهن ـ إذا كان يف ص�م واحد والنساء يف أدبارهن فقد كفر 
ا يف دبرها من دبرها فال... وتلك عرشة كاملة تتواتر عنه  متــواترة عــىل هــذه  آله و عليه هللا صىلـ أمَّ

ى النكراء القاطعة للسبيل، خالجرة عن حرث النساء، فكيف �كن اإلفتاء بجوازها  العمله
  عىل يتمها بإتيانهن يف القبل من طريق الدبر.ألحاديث يتيمة قد تؤوَّل 

فإتيانهن يف قبلهن قد استغرض كل العالقات الجنسية معهن اللهم إال الربانيات التي هــي 
تقدمات لعمل الجسن، وكل التعب�ات القرآنية يف حقل الجنس تصور جانباً مــن جوانــب 

لحــرث واإلخصــاب الــذي تلك العالقة العميقة الكب�ة يف موضعها املناسب وهو موضــع ا
  يحقق غاية الحرث.

وهل يجوز العزل عن النساء وهو يناىف غاية الحرث؟ إن كان العــزل عمليــة دائبــة قطعــاً 
للنسل فهو يتلو اإلتيان من الدبر تخلفاً عن غاية الحرث، واأم العزل أحياناً ألغراض صالحة 

  غ ذلــك رســول ّهللا فقد يســمح فيــه وكــ� عــن جــابر قــال: كنــا نعــزل والقــرآن ينــزل فبلــ

                                                                                                                                                         

أن » �� ��ٔس«�� ��ه ا��ٓ��؟ أ��ل: ���� ا��ٓ�� ���ل ��� ��از ا������ �� أ���ز�� �� ��ل ��� ����، ������ 

 ����� �� ا���ز�� إ�� ��و���.

���ل: �� » ���ء�� ��ث ���..«�� ���� �����  ا����م ����  و��� �� ���ان �� ��� أ������ ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

أ�� ��ل: أي ��ٍء �����ن �� ا����م ������ا��� و�� ����� �� ا����، و��� �� ���� �� ���د �� أ�� ا���� ا���� 

إ���ن ا����ء �� ا���ز��؟ ���: ����� أن أ�� ا������ �� ��ون �� ��ٔ��ً، ��ل: أن ا����د ���� ���ل إذا أ�� ا���� 

�� ��ه ا��ٓ��، ���� �� ��� أو ��ام �����ً ���ل ا����د و�� ��� �� أد��ر��،   �� ����� ��ج و�� أ��ل ��ٔ��ل ا��ّ�

��ل: ��ٔ��� ��  ������ا����م����، و��� �� زرارة �� أ�� ����  ا����م ����  ا��ّ� �� أ�� ��� ������ا����مو�� ا���� �� ��� 

��ل: ��ٔ��� �� ا���� ��ٔ�� أ��� �� د���� ���ه  ا����م ����  ��ه ا��ٓ�� ��ل: �� ���، و��� �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

أي ���� ����. و��� �� ا���� �� ����  »���ء�� ��ث ���..«ذ�� و��ل: إ���� و���ش ا����ء و��ل إ��� ���� 

�� ���ٔ�� ��رد ��� ا���اب ��ٔ�� ��� أ�� ��ر��� �� د���� وا���أة ���� ��  ا����م ����ا������� ��ل: ���� إ�� ا���� 

 . ��ذى و�� ��ث ��� ��ل ا��ّ�
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ما من «ف ٢»ثم العزل ليس قطعاً للنسل: فأنها سيأتيها ما قدر لها ١فلم ينهنا عنهآلـه و عليه هللا صىل
  .٣»خلق يشٍء � �نعه يشءٌ   كل املاء يكون الولد وإذا أراد ّهللا 

إن شئت اعطشته رشط أال تقطع السبيل عامداً، وعىل الجملة هو حرثك إن شئت سقية و 
ذلك، ولكن بالنسبة للحرة أم بأحرى الدا�ة منها قد ال يجوز العزل إال بإذنها ألنها رشيكة 

نهــى الرســول «مرسومة يف البذر، ليست مملوكة كاألمة، وال مســتأجرة كاملنقطعــة، ولقــد 
اً في� يُخاف عىل الولد أو أمه ويجوز العزل مطلق ٤»أن يعزل عن الحرة إال بإذنها آله و عليه هللا صىل

                                                        
ـ أ��ج ��� ا��زاق وا�� أ�� ���� وا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ����  ٢٦٧: ١). ا��ر ا�����ر      ١

�� ا���ل   �� ��� �� ���� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ١٠٥: ١٤وا������ �� ���� ��ل: ��� ���ل و�� ا������ 

�� ��ٔس «��ل:  ������ا����م��ل: ذاك إ�� ا���� ����� ��� ���ء، و�� ���� �� ���� �� ا����� �� أ�� ���� �

) و���� ��� ٥٠٤: ٥¨ (ا�����» ءٌ  �����ل �� ا���أة ا��ة إن أ�� ������ وإن ���� و��� ��� �� ا��ٔ�� ���

 �� ا���ل؟ ��ل: ذ�� إ�� ا����. ا����م ����  ا����ى ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�

 
). ا����ر أ��ج ��ـ� ا�ـ�زاق وا�ـ� أ�ـ� �ـ��� و��ـ�� وأ�ـ� داود وا�����ـ� �ـ� �ـ��� أن ر��ـ�ً أ�ـ� ا ا���ـ�      ٢

�ه أن ����؟ ���ل: أ��ل ���� إن ��� �ٕ��ـ�ه �ـ��ٔ���� �ـ� ���ل: إن �� ��ر�� وأ�� أ��ف ����� وأ�� أ� آ�� و ���� ا��� ���

أن ا���ر�ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ�ل  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ��ر ��� ���� ا���� ��� ���� إ�� ��ـ��اً �ـ� �ـ�ء ��ـ�ل �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�

�ـ�ل: �ـ�ن ��ـ� �ـ� ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ� ١٠٥: ١٤و�� ا������ » : أ����� أ�� ���ٔ���� �� ��ر ���آ�� و ���� ا��� ���

��ـ�  »وإذا �ـ� ر�ـ� �ـ� ��ـ� آدم �ـ� ��ـ�ر�� ذر�ـ���...«�� ��ى ا���ل ��ٔ��ً ���ء ��ه ا��ٓ��  ������ا��ـ��ما����� 

 ��� ا�����ق ��� ��رج وأن ��ن ��� ���ة ���ء.  ٍء أ�� ا��ّ� ���

��ل أو �����ن؟ �� ����� أن �� �����ا �ٕ���� �� �� ا���ل � آ�� و ���� ا��� ���و��� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ��� ا���� 

 ا���ر �� �� ���� ����� إ�� ��م ا������ إ�� و�� �����.

 
�� ا���ل ���ل:.... و��ـ�  �آـ� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ���� وا������ �� أ�� ���� ��ل ��� ر��ل ا��ّ�     ٣

إ�ـ� ��ـ� ��ـ� �����ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  أ��ج ��� ا��زاق وا�����ي و���� وا������ �� ���� ��ل ���� �� ر�ـ�ل ا��ّـ�

 إذا أراد أن ����� �� �����.  ا����د إ��� ا���ؤدة ا����ى ���ل: ���� ا����د إن ا��ّ�

 
 ....آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا�� ���� وا������ �� ا�� ��� ��ل ��� ر��ل ا��ّ�     ٤

ا�� ��� �� ا���ل ���ل: أ�� ا��ٔ��  ������ا����م�� ���� �� ���� �� ا����� �� أ�����  ١٠٦: ١٤و�� ا������ 

 ��� ��ٔس ��ٔ�� ا���ة �ٕ��� أ��ه ذ�� إ�� ���ط ����� ��� ���و���.

 ��ل: وا���ا�� �� ا����� دون ر�� ��� �� ����� ا���آن وا�����.أ 

���ل: �� ��ٔس �����ل �� ��� و��ه: ا���أة ا��� ����� أ���  ا����م ����و��� �� ����ب ا����� ��ل ���� أ�� ا���� 
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أو أبيه حيث الحرث هو النافع للحارث، فأما الضار له أم لألرض أو لنفس الحرث فال خ� 
فيه، فيجوز أو يجب العزل عن املرأة الكافرة خوفه عىل ضياع الرتبية، وكذا الفاسقة غــ� 

ذلك الحرث، فإن كان تقد�اً من  »وقدموا ألنفسكم«:  امللتزمة بالرتبية الصالحة وقد قال ّهللا 
عىل أنفسكم أم ال لها وال عليها فال! مه� كانت املــرأة حــرة دا�ــة، وإن كــان تقــد�اً لهــا 

  فنعّم مه� كانت أمة.
ومتضارب الروايات يف جواز العزل وعدمه معروضة عىل آية الحرث، فيجوز ما لىســ فيــه 

رثــه تقــديم ألنفســكم، وال ســي� يف تقديم ألنفسكم هنا ويف األخرى، وال يجوز في� يف ح
  الحرة الدا�ة.

ال تختص بتقديم األوالد من حرث النساء، بــل وتــربيتهم صــالح�،  »وقدموا ألنفسكم«ثم 
»ونكتب ما قدموا وآثارهم وكــل يشء أحصــيناه يف إمــام مبــ�«وكل األع�ل الصالحة ك� 

١ 
»هو خ�اً وأعظم أجراً   عند ّهللا  وما تقدموا من ألنفسكم من خ� تجدوه«

٢.  
وهنا تذييل يف الهــامش  »واعلموا أنكم مالقوه وبرش املؤمن�  وقدموا ألنفسكم واتقوا ّهللا «

  .٣عىل ضوء آية الحرث فيه تفصيل وتحصيل
                                                                                                                                                         

 �� ��� وا����� وا���أة ا������ وا����� وا���أة �� ���� و���� وا��ٔ��.

 
١٢: ٢٦).      ١. 

 
٢٠: ٧٣).      ٢. 

 
 .» �ٕ�ذا ����ن ��ٔ���� �� ��� أ���� ا��ّ�«).      ٣

���ح �� ������ ��� ��� ا���ٔ���� » ��ٔ����«���� ��� ا����ج، و��ى ا����� ��� �� ا���� �� ا���� و�

وآ��ت ا����ح وا�ٕ����ح  »�� ا��ي ��� ��� �� �� ا��ٔرض �����ً «ا�������� �� ا�����، ��ٔ��اً �ٕ����ق آ�� ا��� 

) ـ ٧١: ١٥( »����ء ����� إن ���� ������«ا������� ��������، و��� ��ل ��� ا����ح روا��ت ���، أم آ�� ��ط 

����ا ��� ���� �� ��� «). إذ �� ����ا�����ن إ�� إ�� ا��ٔد��ر، و��� ردوا ����: ٧٨: ١١(»����ء ����� �� أ��� ���«

 )؟٧٩(»�� ����� �� �� وأ�� ����� �� ����

 ���! ��� ا�ٕ����ق ا��ٔول ���� ��ٓ��ت وروا��ت ���� ا��ٔد��ر، ��� ��� �������� ��� ��و���.

�� ������� «���ر �����ً ����ً ��� ا���ٔ���� وا��ٔ�� ��� ا����ح ����م ا���� �� ����� ف » ���� ا��ّ��� ��� أ «ف

������ ـ ���ء�� «���� ����ب �� ����� �� ا����ع ا��م، ا���� إ�� ا���� ا������� ��ٓ��� �����  »��� ����ن

����� ـ �� �����ً، �� �� ا����� ا���ٔ��ر ��، ���� إ���� ـ إ�� ا���ا��� ا�«،  �� ��� أ���� ا��ّ� »��ث ���

وا��ٔ�� �� ا����ح، ���� إذا �� ���ف ����� ا��ٔ�� ا�����، ��� ���ف دورا�� ��� ا���ٔ����، و�� ر�� أن ا���� ��� 
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��ث  ���ء��«��ٔ��ر �� ��� �� ���ه ��� ا���آن ���، إذا ��� ا����، �ٕ���� ا����ح ���� ������، و���� ا��ٓ�� ا������: 

 .»��� ��ٔ��ا ����� أ�� ���� و����ا ��ٔ�����

���ح دون ������� ������� �����، وأ�� اد�� ���ق » ��ٔ����«�� ���� ا����� �����، �� » ��� ����ن«��ا ـ و��� 

��� ��� ا����� �� ا���� وا�������� ��� ا������ ��� ا����، �� �� ��� د����ً ����اً ��� ا����، �� أن آ�� 

 ��ل ��� ا���از، و�� ���� ا��وا��ت ����ً ����آن.» ��� ����ه«ط �� ��

 ����ٔ��ى ���� ا���ن أد��ر�� ��ل ا���� و���ه، و��� ا���� ���� ا����� ��ا�� ا�����.

���ح ������ أم و��ب ��� ���ح ��������، �������ح �� إ������ ���� ��� ا������ل » ��ٔ����«وا����� إن 

و���  »���ء�� ��ث ��� ��ٔ��ا ����� أ�� ���� و����ا ��ٔ�����«ه، �� ا��ا�� �� ا��ي ������ ����ً ��� ���

�� أ�� ا����ح إذا �� ����� ��� ����ٔ��، �� �� �� ��ق ا����ح �� ر���� وو��ب، و�� ��ن �� أ�� »  أ�� ا��ّ�«

ا�� ا����ح ���������ً وو����ً، دون ا����� ��� ��� ��� ��� ا����، و��ن ���� ��ٔ����، �ٕ���� ا�����د ��� ر

������� ��� ��� �� ذي ���، و�� ����� ا�����وي ا������ إذ �� ����ر ���ا إ����، و�� ورد �� ا����� إن 

أ���ن ا��و�� ���� ���، أ��ل وأن �� ���� ا�����، �� وا���ن ا���ث و������� ������ �� ر�� وأ�� را�� ��� 

 ���وب ووا��.

�د �� ا���آن ���� أ���ن ا������ �� ا��د��ر، وأ��� ا��������، و��� ا�����ر ����� ا���آن ا��ال ��� ��� ����

 ا���از �� آ�� ��ط، و��� ا�������� ا������� ��� ���، ����ٔ��ى ا������ �� أد��ر��، وا����ط ����.

�� �� �����ً، وآ�� ��ط ���� ���ل ��� �� أ������ ���� ������د�� ا����» ��� ����ن«و��� �� ���ل أن إ���ق 

�� ا����ح، ��� د����   ا���از ا�����، �� �� ��رد ا�ٕ����ار و�� دوران ا���� ���� و��� ا���اط، و�� ��� أ���� ا��ّ�

 ����ة �� ا���آن ��� ا�����، وأ��د�� ا����� ��ا�� ��ا�� ا��ٓ��ت ���� �� ��� ���� ا����ر.

��� أن ����� ��� ����اك، �����ت ����ص ا���� ����ٔ���ر و����� ����ر�� �� ��� » �� ����ن«��� د�� آ�� 

 ����� ا������ �����اً �����ق ا���، ��� ��ٔ�� ��� دور ����ر ا�����.

 إن  أ���� ���ٔ��ن ا����ل و�����ن ا����� و��ٔ��ن �� ��د��� ا����� ��� ��ن ��اب ���� إ�� إن ����ا أ���� ���اب ا��ّ�«

 ).٢٩: ٢٩(»��� �� ا���د���

و�� ������� ��� «ء �� ا��د��ر �����ً، وأ�� ا���ق ا������د ��  ���� ا����» و�����ن ا�����«�� �����د �� 

» �������ا«ك» و�� �������«����� �� ���� ������� ��� ����ه ��� ا����رة �� �� ����� ���� ��ن » ����ن

����� ��� �����  ». ���ء�� ��ث ��� ��ٕذا ����ن ��ٔ���� �� ��� ا���� ا��ّ�« ����� ����� �� ا����، �� ����

ا�����ق �� أ�� ا��� �� ا���� دون ا���� أ���ً، إ���� إ�� أ�� �� إ���ق ���� ا��� إ�� ��ا ا����ون ������ ا����� 

�� ا����د�� ا��اردة �� ���� أ��  »أ�� ����� �� ����«��� ��اد ��� ا���� �� ا����، و����ه » ����ء �����«وإ�� 

إذا �� ���� ���� ا�����، أو��ً ��ٔن ا����� ���ً دا���ً، �� �� �������  آ�� و ���� ا��� ���  ا���� ��� �����ن ا��� �� ر��ل ا��ّ�

��� أن ا��� ���� ��م ا�����، ��� ا���� وا����ب أ���ن ���� ا����� �� وارد و��رد، �  ا����� إ�� ر��ل ا��ّ�

، إ���ًء ����ل  ���� ا���� إ�� ا���آن �� ���� ا����� ���� إ�� ا����، ��� ���ت ا����� ���� ���� إ��� و��� ���

ا������ل ا���ا�� ���� ود���ً �� ��ٔس ا���و ـ إ���� إ�� أن �� ا���� ��� ا����� �� ����� ا�����، ��� ���� ا����� 
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  تسبيحات الكائنات
  تعاىل  ّ� 
   والصالة �ّ   وذكر هللاّ 

ــَمَواِت َواْألَرِْض َوالطَّــْ�ُ َصــافَّاٍت كُــلٌّ قـَـْد َعلِــَم َصــالَتَُه    أَلَْم تََرى أَنَّ ّهللا « يَُسبُِّح لَُه َمْن ِيف السَّ
َمَواِت َواْألَرِْض َوإَِىل ّهللا ُملْ     َعلِيٌم ِ�َا يَْفَعلُوَن  َوّ�    َوتَْسِبيَحُه َوّهللا  »الَْمِص�ُ    ُك السَّ

١.  
تسبح له الس�وات واالرض ومــن فــيهن وإن مــن يشٍء إال « »يسبح من....«هنا ويف األرسى 

»يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم...
»ا...يسبح أو سبح م«ويف سائر القرآن  ٢

ففرق  ٣
فهذا يعم تسبيح الكون أجمع �ا فيه ومن فيه، تكوينياً حيث يدل بك�ل » من«بينه� ب

» مــن«ه، واخيارياً وهو يخص بعض الكون، ولكن صنعه عىل ك�ل صانعه وهو للكون كل
قد تعني ذوي العقول وأرضابهم يف شعور التسبيح كالط� أماذا من حيوان سوى اإلنســان 

إنا سخرنا مع « »وإن من يشء...«ك� يف االرسى » ما«وامللك والجان، أو أنها تعني ك� تعني 
»داود الجبال يسبحن والط�...

٤!  
                                                                                                                                                         

ر �� ����ء�� ��� ���� ������� ������ �� ذ��؟ ��� ���� إ�� ���� ا���� ��� ا������ ������ر �� ا���� ا�����

 .ا����م �������� ���� إ�� ز�� ا�ٕ���م 

إذاً، ������ ���� أ���ن ا����ء �� أد��ر�� ا���� إ�� أن ���� ا���� �� ��� ا���� ��� ���� ���� أ��د�� ذ������ 

 وان �� ����� أ��اً �� أ��ار��. »���ء�� ��ث ���«�� ا������ �� ا��ٓ�� 

و��� د���� أ�� ا��� ��� ا����ل ـ أ��� �� د���� أ�� ا����� ـ ��ٓ�� ا��� ����� ��� ا����ل �� ��ة ا������ت، 

 وآ�� ا����� ����� ��� ���� ا������.

 ارد.وا����ل دوران ا���� ��� ا���اط وا���ن ا������ �� ا��د��ر وا������ ������ �� ��� ��ط و

 

 
 .٤٢). ��رة ا���ر: ا��ٓ��      ١

 
٤٤: ١٧).      ٢. 

 
��� �� �� �� ا����وات و�� ��  ١: ٥٧وا��رض  ٥٩و ١: ��٦١ �� ا����وات و�� �� ا��ٔرض   ). ��� ��ّ�     ٣

 .٢٤: ٥٩وا��رض  ١: ٦٤و١: ٦٢ا��رض 

 
٧٩: ٢١).      ٤. 
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بأنها لــو عنــت تســبيح االختيــار القاصــد مــن ذوي » ما«هنا مثل » من«قد يتأيد عموم و 
اســتغراقه »مــن يف الســ�ات واالرض«العقول الخصصوص ملا شملت إال املــؤمن�، وظــاهر 

، والكافر ال يسبح باخيار وإ�ان، وإضافة الط� قرينة أخرى أنه الكل، فمؤمنهم العا�  للكلِّ
ممن يف الســ�وات واالرض » كل«وغ�هم يسبح كمن يعلم، ف »حهقد علم صالته وتسبي«

مه� اختلفت مراتب العلم والصــالة والتســبيح،  »قد علم صالته وتسبيحه«والط� أمن ذا 
فالكون محراب شاسع تصيل يف الكائنات لربها وتسبح، ولكن� اإلنسان الغافــل املتجاهــل 

  !»كان ظل�ً جهوالًإنه «قد يرتك تسبيح املختار وصالته عن إ�ان 
ومن يعنيه من ذويه، فهم يــرون علــم اليقــ� وعينــه  آلـه و عليـه هللا صىلقد تعني الرسول  »أم تر«و

، يرون ما يراه سواهم من تســبيح التكــوين تــدليالً  وحقه أن الكون كهل يصيل ويسبح ّ� 
الصــالة  وكــ� يــرون صــنوف »ال تفقهــون تســبيحهم«عىل املكون، وما ال يراه سواهم م� 

  ى هنا إال بالغ العلم واملعرفة كل حسب مستواه ومقتضاه. والتسبيح! وال تعني الرؤه
من ذا الذي يرى تسبيحها وصالتها الج�عية يف صــفيفها ودفيفهــا إال  »الط� صافات...«ف

»إناسخرنا مع داود الجبال والط� سبحن والط�«من يوحى إليه مثل داود: 
ذا الذي  ومن ١

  يعلم أنها تعلم صالته وتسبيحه؟
هنا تعم يف الس�وات واالرض ومنهم الط�، حيث تذكر كمثال لكل الحيوان، مه� » كل«و

  اختلفت صالتهم وعلمهم صالتهم وتسبيحهم!
تشمل من يعلمها وال يصيل كالكفار من الجنة والناس؟! اللهم  »علم صالته وتسبيحه«أترى 

و إذاً علم العمل ويخص الصالة والتسبيح عن علم، فال يعم التسبيح فه» يسبح«ال! ملكان 
  التكويني فإنه ليس عن علم.

»أَفَأَْصَفاكُْم َربُُّكْم ِبالْبَنَِ� َواتََّخَذ ِمْن الَْمالَئَِكِة إِنَاثا إِنَُّكْم لَتَُقولُوَن قَْوالً َعِظي�«
٢.  

يف بعدين بعدين عن ساحة األلوهية:  »ذ من املالئكة أناثاً واتخ«قولة مستنكرة يف األساس، 
أن له ولداً وأنه أنثى، فهنا استفاهم اســتنكار وتكُّــم عــىل ســبيل مجــاراتهم أن لــه ولــداً: 

أم أتخذ م� يخلق بنات وأصفاكم بالبن� * إذا برشــ أحــدكم �ــا « »أفاصفاكم ربكم البن�«
ظــيم * أو مــن يُنَشــوا يف الحيلــة وهــو يف رضب للرحمن مثالً ظل وجهــه مســوداً وهــو ك

الخصام غ� مب� * وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الحرمن أناثاً أشهدوا خلقكم ســتكتب 

                                                        
٧٩: ٢١).      ١. 

 
٤٠: ١٧).      ٢. 
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»شهادتهم ويسألون
١.  

من املرشك� من اتخذ الرحمن للحرمن بن� كالجن أو املسيح وعزير، أو بنــات كاملالئكــة: 
»الجن وخلقهم وخرفوا له بن� وبنات بغــ� علــمرشكاء   وجعلوا ّ� «

والــذين اتخــذوا لــه  ٢
أصــطفى «املالئكة بنات هم أضل سبيالً ممن جمعوا لــه بنــات وبنــ� واتخــذوا لــه بنــ�: 

»البنات عىل البن� * ما لكم كيف تحكمون
٣.  

ضــلون البنــات كــأنهم حيــوان أو أد�، وإن فألن ألناث انقص من الذكور، وأنهم كــانوا يرت 
دون   � يلد و� يتخذ ولداً، فنسبة البنات إىل ّهللا   ، وأن ّهللا  املالئكة هم من أفضل خلق ّهللا 

أن يلد أو يتخــذ ولــداً فلــ�ذا اختصــه   البن� فرية وقحة يف خ�سية اللعنة، فلو أمكن ّ� 
  ببنات وأصفاكم بالبن�.

يُؤثر خلقه عىل نفسه لو اتخذ ولداً فيتخذ األناث   ص واإليثار، فتى ّهللا واإلصفاء هو اإلخال 
حيث يخلق لهم ذكوراً وإناثاً، أعجزاً عن أن يتخذ لنفسه ذكراناً فاضطر إىل األناث، ولىســ 
اإليثار ح� �كن إال ملن ال يقدر عىل إعطاء الغ� ملا لنفسه إال بحرمان نفسه، وإال فحمقة 

  وغباوة.
: إن له ولداً، وهو بنت، وهي مالئكــة  عظي�ً يف فريه عىل ّهللا  »لتقولون قوالً عظي�ً إنكم «

، عظي�ً يف شناعته وبشاعته، عظي�ً يف استحالته ووقاحته، أن تقول عليه: جسم مبعض  ّهللا 
  فمحتاج، حيث يلد، ثم هو جال غبي حيث يفضل خلقه عىل نفسه في� يلد!

كَُّروا َوَما يَِزيُدُهْم إِالَّ نُُفوراَولََقْد َرصَّفْنَا ِيف « »َهَذا الُْقرْآِن لِيَذَّ
٤.  

الرصف هو رد اليشء من حالة إىل أخرى أو إبداله بآخر، والترصيف تكث�ٌ للرصف ك�ً أو 
يف القرآن حقــائق جمــة بصــيغ ِعــدة وصــور شــتى وحتــى   كيفاً أو ه� معاً، ولقد ردد ّهللا 

وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً ورصفنا فيه من الوعيد لعلهم «يف ترصيفاً للوعيد: صيغة الترص

                                                        
١٩: ٤٣).      ١. 

 
١٠٠: ٦).      ٢. 

 
١٥٤: ٣٧).      ٣. 

 
٤١: ٦٧).      ٤. 
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»يتقون أو يحدث لهم ذكراً 
آن من كل مثــل فــأ� ¨ولقد رصفنا يف هذا الق«ومن كل مثل:  ١

»أك� الناس إال كفوراً 
»أنظر كيف نرصف اآليات لعلهم يفقهون« ٢

٣.  
هنالك ترصيفات لكل مثل يف كتا� التكوين والتدوين تأتينا يف اآلفاق ويف أنفسنا يف العقل 
والفطرة، والرسل، وسائر الكــون، ويف القــرآن، تــرداداً وتكريــراً لهــا بأحســن الصــور وأبلــغ 

  .»ليذكروا وما يزيدهم إال نفوراً «املواعظ وأظهر الرباه� 
تاب التكوين آيات متشابهة ترصيفاً لها ليذكروا فأين� تويل وجهك ترى يف ك  فك� كتب ّهللا 

كذلك  »ليذكروا...«أمثاالً من هذه اآليات تتكرر بصيغ، وك� تختلف يف صيغ واألصل واحد 
كتابه التدوين القرآن العظيم موازياً لكتاب لتكوين، يكرر قصصاً تحمل ذكريات وحقائق 

تقشــعر منــه جلــود الــذين يخشــون ربهــم م تلــ� جلــودهم كتاباً متشــابهاً مثــا� «جمة: 
  كتاباً متشابهاً يف تحقيق املرام والحق املُرام. ٤» وقلوبهم إىل ذكر ّهللا 

متشابهاً يف قمة التعب�، متشابهاً يف كيفية التدليل، ك� هــو محكــم كلّــه يف جهــات عــدًة: 
»خب� كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم«

٥.  
ومن ترصيفه برهاناً وبياناً لعقيدة التوحيد، املجاراة يف أن له ولــداً فكيــف إذاً يكــون لــه 

  بنات مالئكة؟ ومنه املجاراة يف حكاية اآللهة املدعاة.
»قُْل لَْو كَاَن َمَعُه آلَِهٌة كََ� يَُقولُوَن إِذا الَبْتََغْوا إَِىل ِذي الَْعرِْش َسِبيالً«

٦.  
إذاً «حرف امتناع تُحيل مدخولها، فاآللهــة معــه املســتحيلة، تســتحيل يف بعــٍد ثــان: » لو«

  فالقضية برمتها مستحيلة وأية سبيل لها إليه منفية. »البتغوا إىل ذي العرش سبيالً

                                                        
١١٣: ٢٠).      ١. 

 
٢٧: ٤٦).      ٢. 

 
٦٥: ٦).      ٣. 

 
٢٣: ٢٩).      ٤. 

 
٢: ١١).      ٥. 

 
٤٢: ١٧).      ٦ 
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نظم واخــتالالً، سبيالً ليتغلبوا عليه أذ هم ِعدة وهو واحد، فتنازعاً واختالفاً، فتخلفــاً يف الــ
  وليس فليس إال واحداً!.

ـ أو سبيالً ليتقربوا إليه فيثبتهم عىل ما يراد لهم، وقد كذبهم بألســنة رســله فلــيس إال  ۲
  واحداً.

ـ أو سبيالً إليه ليعرفهم ذو العرش: اإلله األصل، أنهم رشكائه فال ينكرهم؟ وقد انكرهم!.  ۳
»�وات وال يف األرض�ا ال يعلم يف الس  قل أتنبئِّون ّهللا «

فــأنتم تعلــوم. لــه رشكــاء وهــو ال  ١
  يعلم؟!

ذو العرش واآللهة »! إذاً لفسدتها«ـ أو سبيالً إىل ذي العرش ليشاركوه يف عرش الربوبية  ۴
»لفســدتا  لو كان فيها آلهة إال ّهللا «معه، الس�وات واألرض: 

ه إذا ومــا كــان معــه مــن إلــ« ٢
»ع� يصفون  لذهب كل إله �ا خلق ولعىل بعضهم عىل بعض سبحان ّهللا 

٣.  
بوا عبيدهم بعبادتهم أنفســهم  ۵ ـ أو سبيالً إليه ليتقربوا لديه ثم ليجعلهم شفعاءه فيُقرِّ

»زلقــى  إىل ّهللا مــا نعبــدهم إال ليقربونــا « ٤» هــؤالء شــفعاءنا عنــد ّهللا «إليه زلفى: 
فكيــف  ٥

  وهم عند ِبعاد.  يكونون شفعاء عند ّهللا 
إن ابتغاء سبيل إىل ذي العرش: اإلله االصل، لآللهة الفروع لو يتخذهم آلهة، إن ذلك لزام 
رشكتهم يف ألوهيته، فإذا � يبتغوا إليه سبيالً فضالً عن ســلوك الســبيل فليســوا هــم آلهــة 

خلق من خلقه يدبرهم كسواهم حيث يشاء فهم تحت عرشه بيــده نواصــيهم معه، وإ�ا 
  ك� بيده ملكوت كل يشء.

ثم اتخــذ آلهــة أخــرى: إن خلقهــم » ذي العرش«هذا الربهان يقنع من يعتقدون يف اإلله 
آلهة يساندونه، أو جعلهم آلهة، واما من يقولــون بآلهــة عــدة متســاوين متساكســ� فــال 

                                                        
١٨: ١٠).      ١. 

 
٢٢: ٢١).      ٢. 

 
٩٤: ٢٣).      ٣. 

 
١٨: ١٠).      ٤. 

 
٣: ٣٩).      ٥. 
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  .»لو كان فيه� * وما كان معه من إلة..«وإ�ا املذكور يف رابع السبيل يقنعهم هذا الربهان، 
فادلة التوحيد القرآ� تحلِّق عىل كافة املرشك� أياً كــانوا وأيــان، دون خصــوص الســابق�  

  العائش� زمن نزول القرآن، فإنه دعوة خالدة تعم العامل� أجمع�.
»ُعلُّوا كَِب�ا ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل َع�َّ يَُقولُونَ «

١.  
إنه متنزه متعال ع� يقولون: إن له رشكاء أم بنات أو أبناء أم ماذا م� �سن مــن ســاحة 

  الربوبية الوحيدة، وتعاىل علواً كب�اً ك� هو الكب� املتعال.
بُْع َواْألَرُْض َوَمْن ِفيِهنَّ َوإِْن « َ�َواُت السَّ ٍء إِالَّ يَُســبُِّح ِبَحْمــِدِه َولوَكَــَذلَِك تَُسبُِّح لَُه السَّ ِمْن َيشْ

َجَعلْنَا لُِكلِّ نَبِىٍّ َعُدّوا َشــيَاِطَ� االِْءنــِس َوالِْجــنِّ يـُـوِحي بَْعُضــُهْم إَِىل بَْعــٍض زُْخــرَُف الَْقــْوِل 
»ُغرُورا َكِْن الَ تَْفَقُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَُّه كَاَن َحلِي� َغُفورا

٢.  
إن الكون كله محراب فسيح فصيح يفصح عنه ويسبح لــه وينزهــه عــن رشكــاء فيوحــده 

  ويسجد له ويسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم!.
ومــن «الس�وات هنا هي األجوار السبعة �ا فيها ومن فيها، واألرض هي األرضون السبع: 

»االرض مثلهن...
وإن مــن «� من ملك أو إنس أو جان أياً كانوا وإيــان حيث اآلية واالرض ٣

ــده » يشء ــبح بحم ــا تس ــاٍء ليشــء، أنه ــل يشء دون إبق ــتغرق ك ــون «تس ــن ال تفقه ولك
  .»تسبيحهم...

راجــع إىل كــل يشٍء ملكــان اإلســتغراق لكــل يشٍء يف التســبيح » تسبيحهم«يف » هم«وهم 
حــن ال نفقهــه يف كــل يشٍء حيــث يتطلــب شــعوراً وإدراكــاً ن» لكن ال تفقهــون«بالحمد و

فاألشياء تعرف ربها فتســبحه بحــده، ال فحســب العقــالء مــن ملــك وإنســان وجــان، بــل 
يسبح له من يف الس�وات واألرض والط� صــافات كــلٌّ قــد علــم   أ� تر أن ّهللا «والحيوان: 

»عليم �ا يفعلون  صالته وتسبيحه وّهللا 
»أوابوالط� مشحورة كــل لــه « ٤

فصــوت الــديك  ٥

                                                        
٤٣: ١٧).      ١. 

 
٤٤: ١٧).      ٢. 

 
١٢: ٦٥).      ٣. 

 
٤١: ٢٤).      ٤. 

 
١٨: ٣٨).      ٥. 
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ه الــدواب فــإن كــل يشء ترضــبوا وجــو « ف ١»صالته ورضبه بجناحيه سجوده وركوعــه...
ال تتخذوها ـ الدواب ـ كــرايس الحــاديثكم يف الطــرق واألســواق فــرب «و ٢»يسبح بحمده

  .٣»منه  مركوبة خ� من راكبها وأك� ذكراً ّ� 
  .٥وصوت الضفدع تسبيح ٤فكل صنف من صنوف الدواب والط� أمة تسبح حتى النمل

وسخرنا مع داود الجبال ويسبحن «ال فحسب الدواب كلها تسبح بل واالشجار والج�دات: 
»والط� وكنا فاعل�

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعيش واإلرشاق * والطــ� محشــورة «، ٦
»كل له أواب

ويسبح الرعد بحمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من « ٧

                                                                                                                                                         

 
��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� ��دو�� أ�� ���� �� ����� ا���� �� ����� أن ر��ل ا��ّ� ٤:١٨٣). ا��ر ا�����ر      ١

 ».��ت... ور���� �� ��� ��ه ا��ٓ��: وإن �� ��ٍء...

 
 .آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج أ�� ا���� �� ا����� وا�� ��دو�� �� أ�� ���� ا���ري ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�     ٢

 
أ�� �� ��� ��م و�� و��ف ��� دواب  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج أ��� �� ���ذ �� أ�� �� ر��ل ا��ّ�     ٣

 ��� وروا�� ���ل: أر����� ����� ود���� ����� و�� ����و�� ��ا��.

 
��ل: إن ا���� ���� وأ��ج ا����ري  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ����ة ان ر��ل ا��ّ� ). ا����ر ا��ج ا�� ��دو�� ��     ٤

: آ�� و ���� ا��� ���  و���� وأ�� داود وا������ وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� وا�� ��ود�� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

إ���: �� أ�� ���� وا��ة أ���� أ�� �� ا����   ����� ���� ����ً �� ا��ٔ����ء ���� ����� ا���� ��ٔ���� ��ٔو�� ا��ّ 

.���� 

 
�� ��� ا����ع  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا������ وأ�� ا���� وأ�� ��دو�� �� ا�� ��� ��ل: ��� ا����      ٥

 ��ل: ������ �����.

 
٧٩: ٢١).      ٦. 

 
١٨: ٣٨).      ٧. 
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»شديد املحــالوهو   يشاء وهم يجادلون يف ّهللا 
ومــا مــن دابــة يف االرض وال طــائر يطــ� « ١

»بجناحية إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من يشٍء ثم إىل ربهم يحرشون
٢.  

فقد يردف اإلنسان بكل دابة، والط� واملالئكــة بالرعــد، والطــ� بالجبــال، بتقــديم الرعــد 
  ح بالحمد، م� يربهن أنه� تسبحان ك� الط� وك� املالئكة واإلنسان.والجبال يف التسبي

وأنه ملشهد كو� رهيب عجيب فريد ح� ينبئنا ربنا أن كل يشء يسبح بحمده، مــن كــل 
ذرة، وكل زاحفة وحرشة، وكل ط� ودابة، ولك ما يف األرض والس�ء، وكل ســابحة يف املــاء 

  ن تسبيحهم):ولكن ال تفقهو «والهواء، الكل تسبح 
  جمله ذرات اعلم در نهانباتومى كويند روزان وشبان

  .٣ما سميعيم وبص� وباهشيمباش� نا محرمان ما خامشيم
، فالكون كله  تسبيح ّهللا  إن ذرات الكون أياً كان تنتفض روحاً حية حيث تنبض بالحياة يف

، محراب وساع تسجد فيه الكائنــات لبهــا، وجــدان اإلنســان  حركة وحياة، وكله تسبحة ّ� 
إنه «  يرتعش وهو يستشعر كونه غارقاً يف السبحات، وهو غارق يف الشهوات، غافل عن ّهللا 

بالحمــد، فقــد  فاألمانة العامة التي نعرفها يف الكون كله هي تســبيحه »كان ظلوماً جهوالً
مــا تســتقل الشــمس فيبقــى «اداها الكون كله وحملها وخانها اإلنسان بظلمه وجهله، ف

  .٤»تعاىل إال سبح بحمده إال ما كان من الشيطان واغنياء بني آدم  يشء من خلق ّهللا 

                                                        
١٣: ١٣).      ١. 

 
٣٨: ٦).      ٢. 

 
 ).  ��ن ��� ��ى ���دي �� رو�����م ��ن ���دان �� ����     ٣

 از ���دي در���ن ��ن رو������ ا��اي ���� ������

 ت��ش ����� ���دات آ�������� ��ٔو���� ���� ��

 ��ن ��ارد ��ن �� �������������� ��ده إي ��ٔو����

 �� ��ض ����� ���� �� ��دد��ى د��ن ���ل و�� ��د

 �� �� از ����� ��دت �����آن د���� ���� ���� ����د

 أ�� ��د ��ٔو�� أ�� ا���ا��أي ا��� ����ارد�� ر��ل

 
 �ل...� آ�� و ���� ا��� ���  : أ��ج ا�� ��دو�� �� ���و �� ���� �� ر��ل ا��٤�ّ). ا��ر ا�����ر     ٤
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ترى ما هذا التسبيح الشامل لكل يشٍء، هل هو قول عن اعتقاد بعمــل: مثلــث التســبيح 
الكامل؟ وال نسمع إال اإلنسان املسبِّح! أم هو التسبيح التكويني ال عن شــعور وإدراك إال 
لذوي الشعور؟ والتسبيح فعل ملن يسبح وهو بحاجة إىل شعور مــا واختيــار! واالســتدالل 

ع من القعالء ظرف لتسبيح العقالء والكون موضع لهذا الظرف، ال أنه املسبِّح باتقان الصن
تعريف بكيان هذا التسبيح أ،ه  »ولكن ال تفقهون تسبيحهم«لو ال شعوره بنفسه! ومن ثم 

اليفقه لإلنسان الفقيه دقائق من العلــوم الخفيــة، فهــل اإلســتدالل بــالكون عــىل املكــون 
ملن فكر ودبر:   فكر ما فكر ودبر ما دبر، والكون كله آيات ّ� وكيانه ال ينال لإلنسان وإن 

سرتيهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتب� لهم أ،ه الحق أو � يكف بربك أنــه عــىل «
»كل يشٍء شهيد

١.  
لعقــل برســل الفطــرة وا  �ــا يرينــا ّهللا   واآليات اآلفاقية هي كل يشٍء يســتدل بهــا عــىل ّهللا 
لــو كانــت  »ولكن ال تفقهون تسبيحهم«والحسن الذاتية وسائر الرسل الخارجية، فهل بعد 

  الداللة التكوينية هي املعنية؟!
فالفقه هو التوصل بعلم حارض إىل علم غائ، وغائب التسبيح بالحمد يف كل يشٍء واصــٌل 

 لكــل ذي حجــى لحد ال يتوصل إليه بأي علم حارض، والتسبيح التكويني لكلِّ يشٍء حارض
  ؟»ال تفقهون تسبيحهم«فكيف  

ــه   نحن ال نفعه تسبيحهم: قولتهم هــذه وفعلــتهم وعقيــدتهم، إال أن يفقهِّنــا ّهللا  كــ� فقَّ
وقالت �لة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سلي�ن وجنوده وهم ال «سلي�ن: 

»يشعرون * فتبسم ضاحكاً من قولها...
وسخرنا مع داود الجبــال يســبحن والطــ� «وداود  ٢

»وكنا فاعل�
٣.  

وهنا يتحقق أن لكل يشء لساناً أيا كان وأن كنا ال نفقه لغاتها، ثم من وراء اللسان جنــان 
يســجد مــن يف الســ�وات واألرض   وّ� «وعمل باألركان، تسبِّح بحمد ربها وتســجد لربهــا 

» لهم بالغدو واالصالطوعاً وكرهاً وظالً
من يشء يتفيؤا ظالله   وأو � يروا إىل ما خلق ّهللا « ٤

                                                        
٥٣: ٤١).      ١. 

 
١٩: ٢٧).      ٢. 

 
٧٩: ٢١).      ٣. 

 
١٥: ١٣).      ٤. 
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يسجد ما يف الســ�وات ومــا يف االرض   وهم داخرون * وّ�   عن اليمن والش�ئل سجداً ّ� 
»من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون. يخافون ربهم مــن فــوقهم ويفعلــون مــا يُــؤمرون

١ 
»والنجم والشجر يسجدان«

٢.  
تسبيحات بالحمد وسجودات مخ�ي� لحدٍّ ال مس�ين، ويف ضياع لهم في� يتوجب عليهم 

تخلف الدواب عن سنة العدل عقــاب لهــم ¨ك� ىف  ٣من تسبيح ضياٌع ألع�رهم يف االوىل
وعــّل يف كــل حركــة وكــل صــوت لكــل يشء عبــاده  »... ثم إىل ربهــم يحرشــون«يف االخرى
٤وتسبيحة

»وبحمده  سبحان ّهللا «... ومن تسبيحهم»ولكن ال تفقهون تسبيحهم«
١.  

                                                                                                                                                         

 
٥: ١٦).      ١. 

 
٦: ٥٥).      ٢. 

 
� ���اب وا�� ـ أ��ج ا�� را���� �� ����ه �� ���� ا����ي ��ل أ�� ��� ا���� ١٨٤: ٤). ا��ر ا�����ر      ٣

���ل: �� ��� �� ��� و�� ���ت ���ة و�� ���� و���� إ��  آ�� و ���� ا��� ���  ا������� ���ل: ���� ر��ل ا��ّ�

وأ��ج أ�� ���� �� ا����� وا�� ��دو�� �� » إ�� ������� ا������«����  آ�� و ���� ا��� ���و�� أ�� ����ة ��� » ���� ا������

  : �� ��� �� ��� �� ا����ء و�� ��� �� ا���ء ��� ��ع �� ا���ض ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ا��ّ�ا�� ����د ��ل ��ل ر

: آ��ل آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� ا������ وأ��ج ا������ �� ا�����ء وأ�� ا���� وا������ �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

��اد وا���� وا����ل وا��واب ���� و��� ذ�� آ����� �� ا������ ا������ ���� و���ش ا��ٔرض وا���� وا���ا��� وا�

 أروا��� و��� إ�� ��� ا���ت ���� ��ء.  �ٕ�ذا ا���� ������ ��� ا��ّ�

 
����م ���� ���ل: إن ��ا  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج أ�� ا���� �� أ�� ��ل: أ�� ر��ل ا��ّ� ١٨٥: ٤). ا��ر ا�����ر      ٤

و���� ������! ��ل: ��� �� ��ل ا����: إذن ��ه ا����� �� ��ا  آ�� و ���� ا��� ���  ا����م ����، ����ا: �� ر��ل ا��ّ�

��ا ا����م ���� ���ل: أد��� �� آ�� وأد���� ��� ���ل: ��ا ا����م  آ�� و ���� ا��� ���  ل ا��ّ�ا���� ��ٔد���� ��� ���ل: �� ر��

�� أ��ت ��� ا���م �����ً، ���ل: �� �� أ��� ���� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� ��ل: رد��، ���ل ر�� �� ر��ل ا��ّ�

 آ�� و ���� ا��� ���  � ������ �� ����� ���� د�� ��� ر��ل ا��ّ�ر�� �����ا �� ذ��، رد�� ��د�� و��� أ��ج ا����� �

����ٔ�� �������، ���ل ��: ا�� ���� أن  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ��، �� ����� أ���� ���� ا���د�� ���� �� ر��ل ا��ّ�

أورد��ه �� ا��ا��� أ��ل: و�� ��ق أ������ أ��د�� ��ة ���وب �� ». ا���ب ���� �ٕ�ذا ا��� ا���� ������؟

�� و��: وإن   : ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ�ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٢٢ح ١٦٨: ٣ا���� ��� ��ر ا������ 

���� و�� زرارة �� أ��  ا����م ������ ��ٍء إ�� ���� ����ه. ��ل: ����� ا���ار ������� و�� ����� ا������ ��� 

�� أن ���� ا������ �� و����� وأن ���ب  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ������ و�� ا����� �� ������ا����م���� 



 190

وترى إن كون االشياء مسبحة عن علم عىل أن ج�داتها أمواٌت غ� أحيــاء هــال �نــع مــن 
ل يشٍء حياة حســبه، االستدالل عىل حياته تعاىل بعلمه؟.. كال حيث الحياة لزام العلم ولك

  .»باين عن خلقه وخلقه باين عنه«محيي األشياء االحياء، حٌي بغ� حياتهم   وّهللا 
بحمده ولكن اإلنسان خــان هــذه االمانــة الكــربى، طاعتــه   هذا هو الكون كله يسبح ّهللا 

  .»إنه كان ظلوماً جهوالً«وعبادته  
ب� أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنا عرضنا األمانة عىل الس�وات واالرض والجبال فأ «

املنــافق� واملنافقــات واملـرشـك� واملـرشـكات   اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً * ليعــذب ّهللا 
»غفوراً رحي�ً   ويتوب عىل املؤمن� واملؤمنات وكان ا ّ� 

٢.  
صــيان وعصــيان هذا العرض تكويني تبياناً لكيــان الكــون اجمــع مــن حيــث الطاعــة والع

  اإلنسان دون الكون أجمع.
واالمانة واجبها األداء إىل أهلها ما دامت أمانــة لــدى غــ� أهلهــا، فــإذا حملــت تحققــت 
الخيانة، وسواء نوى أال يؤديها منذ أخذها، أم � يؤدها عملياً، فمن األمانة الفطرة والعقل 

طــرة والعقــل رســويل البــاطن، ، ولكن� اإلنسان يخــون الف حيث يحمالن التكليف أمام ّهللا 
  ويخون سائر الرسول حيث يعيص ربه.

محطه تغافل اإلنسان عن تسبيحه بحمده ب� سائر الكــون مــا �  »إنه كان حلي�ً غفوراً «و
  عىل املؤمن� واملؤمنات وكــان ّهللا   يصل إىل الرشك والنفاق: وك� يف آية األمانة: ويتوب ّهللا 

  غفوراً رحي�ً.
فعدم فقه علي�ً قصور معذور، ولكن تركــه عمليــاً وعــدم  »تفقهون تسبيحهموال «وكذلك 

  مجاراة الكون يف التسبيح بالحمد تقص�اً محظوراً، ويف سواه معذور.
َعَىل  َوإِذَا قََرأَْت الُْقرْآَن َجَعلْنَا بَيْنََك َوبَْ�َ الَِّذيَن الَ يُؤِْمنُوَن ِباالِْخرَِة ِحَجابا َمْستُورا  َوَجَعلْنَا«

 قُلُوِبِهْم أَكِنًَّة أَْن يَْفَقُهوُه َوِيف آذَانِِهــْم َوقْــرا َوإِذَا ذَكَــرَْت َربَّــَك ِيف الُْقــرْآِن َوْحــَدُه َولَّــْوا َعــَىل 

                                                                                                                                                         

���ل ��   أ���ً أ�� د�� ���� ر�� ���ل: ��اك أ�� وأ�� أ�� أ�� ا��ّ� ا����م ����و����� ��ٔ��� ���� ���� ر��� و��� 

��ل: أ���� ا����ة ا������؟ ���ل: ���، أ�� ���� ��� ���ل ��: �� ��� ��ل: �» وإن �� ��ء...«�����: 

 ��� �� ��ل.  ا���� ��� ����؟ وذ�� ������ �����ن ا��ّ�

 
� �ـ��ـ أ��ج أ��� وا�ـ� ��دو�ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ�ان ا���ـ�  ١٨٣: ٤). ا��ر ا�����ر      ١ �ـ�ل: أن ���ـ�ً ��ـ�  �ـ�آ  و ���ـ� ا�ـ�

 و����ه �ٕ���� ���ة �� ��ٍء و��� ��زق �� ��ٍء.  ����� ا����ة ��ل ��ٔ���: آ����� �����ن ا��ّ�

 
٧٢: ٣٣).      ٢. 
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»أَْدبَارِِهْم نُُفورا
١.  

قرائتــه ومــن ثــم مــن معــه، الــذين يقــرءون القــرآن  آله و عليه هللا صىلتعني الرسول » وإذا قرأت«
بينه وب� الــذين ال يؤمنــون بــاآلخرة حجابــاً   ء للقرآن يجعل ّهللا  ، فليس كل قارىآلـه و عليه هللا صىل

هم كل الكفرة،  »الذين ال يؤمنون باآلخرة«مستوراً، فرب تاٍل للقرآن والقرآن يلعنه، وليس 
»ســواء علــيهم أأنــذرتهم أم � تنــذرهم ال يؤمنــون«وإ�ا هم الــذين 

فهــم يســتهزئون أو  ٢
ء القرآن فالقرآن حفاظ عىل قارئيه إن كانوا يقرءون ك� كان الرســول  يهاجمون عىل قارى

  يقرء أو قريباً منه، كٌل قدره.
ء القرآن وب� الكفار حجاٌب مثلث: عىل أعينهم فال يرونه، وعىل آذانهم فال  هنا بنى قارى

كتاٌب فصلت آياته قرآنــاً «: »ال يؤمنون باآلخرة«هم يسمعونه وعىل قلوبهم فال يفقهونه، ألن
عربياً لقوم يعلمون * بش�اً ونذيراً فأعرض أك�هم فهــم ال يســمعون * وقولــوا قلوبنــا يف 

»أكنة م� تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون
٣.  

وننــزل مــن «عىل الذين ال يؤمنون، وه� خســار الظــامل�  كِّن القلوب ووقر اآلذان لزامان
»القرآن ما هو شفاء ورحمــة للمــؤمن� وال يزيــد الظــامل� إال خســاراً 

ولــيس هنــاك عــىل  ٤
ن حيث يتىل  الحقيقة كنان عىل قلب وال وقر يف سمع، وإ�ا هم الستثقالهم لس�ع القرى

الذين عىل قلوبهك أكنة دون علمه، ويف آذانهم وقر دون عليهم ويُفرغ يف آذانهم، وهم ك
سمعه، وإن كانوا أُتوامن قبل نفوسهم، وأخذوا بسوء أختيارهم، ولذلك ذُموا عىل إطراحه، 

  و� يعذروا باإلضطراب عن است�عه.
ثم الحجاب املستور عن أعينهم عليها ليس إال عىل الذين يريدون به رشاً ورضاً حــ� يــرء 

حفاظاً عىل كرامة الوحي وحامله، وك� يف يس حفاظــاً عــىل  »وإذا قرأت...« هناالقرآن ك�
وجعلنــا مــن بــ� أيــديهم ســداً ومــن خلفهــم ســداً فأغشــيناهم فهــم ال «نفسه املقدســة:

                                                        
٤٦: ١٧).      ١. 

 
٦: ٢ ).     ٢. 

 
٥: ٤١).      ٣. 

 
٨٢: ١٧).      ٤. 
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»يبرصون
أم عىل حرمته ح� يهتك ك� قصدته ح�لة الحطــب فــ� رأتــه ورأت أبــا بكــر  ١

  .٢فرجعت بعدما خسئت
هو املستور عن األنظار الكافرة، ثم ال حجاب ملن سواها، فهــو ســاتر » حجاباً مستوراً «إن 

  مستور كالحجر املحجور ب� بحري العذب واملالح: 
»وجعل بينه� برزخاً وحجراً محجوراً «

٣.  
إن القرآن يكشف عن حجب املؤمن� وهو حجاٌب عىل الكافرين، ك� يجعل بينــه وبينــه 

وهو ِحرٌز يحرتز به من يعتمده ويقرأه مؤمناً أو يكتبه وك� يف سلســلة  حجاباً مستوراص،
السالم عليهالذهب الجعفري عن أم� املؤمن� عيل 

٤:  

                                                        
٩: ٣٦).      ١. 

 
ـ أ��ج ا�� ��دو�� وا������ �� ا������ �� أ��� ��� أ�� ��� أن أم ��� د���  ١٨٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

��   ���� �� ا�� أ�� ����� ��� ��ٔن ����� ���� �� ا���� ���ل: وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� أ�� ��� و���ه ر��ل ا��ّ�

� �� ��ل: �� ����� ��� �� ���، ��� ��ر�� �� �ـ� ��ـ�ي ��ـ�ل ����� ����� و�� ��ي �� ا���� ����: ا��

�� ���: �� ���� ���ي أ�� �ٕ���� �� ��ا�� ��� ���� و����� ���ب ���ل ��� أ�ـ� ��ـ� ����ـ�:  آ�ـ� و ���� ا��� ���ا���� 

  ور�ـ�ل ا��ّـ��� أرى ���ك أ�� وأ��ج ا�ـ� ��دو�ـ� �ـ� أ�ـ� ��ـ� �ـ�ل: ��ـ� ����ـ�ً ��ـ� ا���ـ�م   أ���ء �� وا��ّ�

�� �� ا����� ��� ��ي إذا ��ءت أم ���� ��� ��ب �� أ��� زو�� أ�� ��ـ� و��ـ� ��ـ�ان ����ـ�:  آ�� و ���� ا��� ���

��� رأ��� ��ٔر�� ا����� ����� ا������ وذ�� ��� ��ول ��� �� أ�� ��� ��ل   أ�� ا��ي ����� و��� زو�� وا��ّ�

�� أ�� ���اب وأن ا���س ������ن ذ�ـ�   �ك و�� ��� زو��، ����: وا��ّ�أ�� ���: ���� ���: �� أم ���� �� ��

��ل ���ـ� و����ـ� ���ا��ـ�. أ�ـ�ل  آ�ـ� و ���� ا��� ���أ��� �� ��ك ���ل ا����  آ�� و ���� ا��� ���  �� و�� ذا��� ���� �� ر��ل ا��ّ�

 وأ��ج ���� ���� �� رواد ا����� وا�������.

 

 
٥٣: ٢٥).      ٣. 

 
ـ أ��ج ا�� ��ـ��� وو�ـ�ه ا��ـ��� �ـ� ��ـ�ب آ�ـ�ت ا��ـ�ز �ـ� ا���ـ�س �ـ� ���ـ�  ١٨٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ٤

ا������ ����ً ������� إ�� ا����م ������� �� ��� �� أ�� ���� ا�����ي ��� ��ل: ��م ���� �� ز�� �� ��� �� ا��

أ�ـ�   ا��ـ��م ����أن ���� ر����ً و��ن �� ا���ف ��ٔ�� ا����ل أن ���ج و��ف ��� ���� �� ا����� ���ل ا����� 

 ��ـ��� ���ـ� �ـ� ر��ـ� و����ـ� ا���ـ�ل �ـ� �ـ�ر�� �ـ���  أ��� �� ر��� ���� ��ز �� ���ك ��ء أن ��ء ا��ّ�

ا����ل ��� ���� أن ��ء �����ً ���ل ��رت ����ٔ��اب �����ً و�����ً ��� ����� ���� أ�� وا��ـ�ز �ـ� ���ـ� �ـ� 

وأن ��ا ا���ز ��ن ا��ٔ����ء ����زون  ا����م ��������� �� ��� �� ا����� �� أ��� �� ��ه �� ��� �� أ�� ���� 
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وترى ما هو ذكر الرب وحده يف القرآن إذا كانوا يولون عــىل أدبــارهم نفــوراً؟ إنــه كلمــة 
واأل�ة من  آله و عليه هللا صىليجهر بها ك� عنه  آله و عليه هللا صىلالتوحيد؟ وأنه البسلمة حيث كان الرسول 

السالم عليهمعرتته 
١.  

                                                                                                                                                         

�ا ���� و�� �����ن أ�� أ��ذ �ـ������ ��ـ� أن ��ـ� ���ـ�ً، ا����� ا�����. ��ل أ���  ��� ا��ّ�«�� �� ا���ا��� 

و���ره و���� ��� أ������ وأ���ر�� و�����، �� ���� ا��ـ� وا�ـٕ��� وا��ـ����� وا�ـ�ٔ��اب   أ��ت ���� ا��ّ�

وا����ع وا���ام وا����ص ��� ���ف و���ر ���ن �� ���ن ���ت ���� و����� ��ـ�� ا���ـ�ة ا��ـ� أ�ـ���وا ��ـ� �ـ� 

������ و������� �� ������ و���� ��� � و ���� ا��� ���ات ا���ا��� ���ا��� �� إ ������ و����� �ـ�   أ����� وا��ّ� آـ�

����� ������ �� ���� وإذا ��أت ا���آن ����� ���� و��� ا�ـ��� �ـ� ����ـ�ن ���ـ�ٓ��ة ����ـ�ً ��ـ��راً و����ـ� ��ـ� 

 ».��� ����� ���� و��� آ�� و���� و��� ������ً ����اً   ا��ّ� ������ أ��� أن �����ه ا��ٓ�� إ�� ���راً. و���

 إ�� أن ���� ر����ً 

 
ـ أ��ج ا����ري �� ��ر��� �� أ�� ���� ���� �� ��� أ�� ��ل: �� ����� ���  ١٨٧: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

�ـ�ن إذا د�ـ� ����ـ� ا����ـ� ���ـ� �ـ���  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���  ����ا �ٕ�ن ر��ل ا��ّ�  ا����� ا����� ���� ا���� وا��ّ�  ا��ّ�

وإذا ذ��ت ر�� �� ا���آن و��ه و�� «  ا����� ا����� و���� ���� ��� ����� ���� ��اراً ��ٔ��ل ا��ّ�  ا��ّ� ����� ���

  و�� ا����� ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  أ��ل ورواه ���� �� رو�� ا����� ����ه �� أ�� ��� ا��ّ� »��� أد��ر�� ���راً 

�����   ا����� ا����� ا��ٓ�� ا��� ���ل ا��ّ�  ���� ا����ب ���� �� ��� ا���� ��� ا��ّ��� ��ّ� ��  ان ا��ّ� آ�ـ� و ���� ا��� ���

 .ا����م ����  ورواه ���� ا���� �� أ�� ��� ا��ّ�  »وإذا ذ��ت ر�� �� ا���آن و��ه و�� ��� أد��ر�� ���راً «

�� ا����� ���ل: ��ري �� ��ل �� ا���  وا������ �� ز�� �� ��� ��ل: د��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ا��ّ�

��ن أ��� ا���س ����ً و��ن ���� ����ء  آ�� و ���� ا��� ���  ا����� ا�����؟ ���: �� ـ ���ل: إن ر��ل ا��ّ�  ��� ا��ّ�

ا����� ���� ���� و��ن ���� �� ر���� و���� �� ر���� وأ�� ��� �� ���م و����� ���� ������ن ��ا��� ��ل: و��ن 

ا����� ا����� ����� ��� ���� ��ل: ������ن أن ���� ���دد ا�� ر�� ��داداً أ�� ����� ��ٔ��ون ��   �داد ��� ا��ّ����� �

وإذا «  ا����� ا����� ��ٔ����� ��� ���م ����� ��ا��� ��ٔ��ل ا��ّ�  ���م ������ ���� و�����ن: إذا ��ءت ��� ا��ّ�

 ا����� ا����� و��ا ��� أد��ر�� ���راً. ��� ا��ّ�  »���راً  ذ��ت ر�� �� ا���آن و��ه و�� ��� أد��ر��

  إذا ��� �����س ��� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ����  و��� �� ����ر �� ��زم �� أ�� ��� ا��ّ�

دوا إ�� وا���� و��ل ����� ا����� ا����� ����� �� ���� �� ا�������� �� ا����ف �ٕ�ذا ��ز���� ا���رة ��

 ����: أ�� ���دد ا�� ر�� ��داداً أ�� ���� ر�� ��ٔ��ل إ��� ا��ٓ��.

�� ����� أن ا�����ن ���ٔ�� ���� ا�ٕ���م ����ٔ�� �� ذ�� ر��؟  ������ا����مو��� �� أ�� ���ة ا������ ��ل ��ل �� أ�� ���� 

��م ا���م ��� ������ا ـ ��ل ���: ���� ��اك و�� �ٕ�ن ��ل: ��� أ���� ���� وأن ��ل �� ـ ر�� ���� و��ن أ 

 ا����� ا�����.  ���� ����: ذ�� ر��؟ ��ل: ا���� ���� ا��ّ�
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فذكر الرب وحده دون سواه يعم كلمة التوحيد حيث تنفــي مــن ســواه وســائر ذكــره يف 
  بسملة وسواها حيث ال يقرن به سواه.

واه إرشاك، وذكره وحده توحيد، وإن كان إن ذكر من سوى الرب دونه إلحاد، وذكره مع س
ال يعني الذاكر ما تعنيه اللفظة �ا سوى التوحيد، حيث التوحيد ليس قصداً دون إعــالن، 

  فليكن اإلعالن بداللته توحيداً ك� يعتقده من يعلن بكالم أو كتب أو إشارة أم ماذا.
َن إِلَيْــَك َوإِذْ ُهــْم نَْجــَوى إِذْ يَُقــوُل الظَّــالُِموَن إِْن نَْحُن أَْعلَُم ِ�َا يَْستَِمُعوَن ِبِه إِذْ يَْســتَِمُعو «

بُوا لََك اْألَْمثَاَل فََضلُّوا فَالَ يَْستَِطيُعوَن َسِبيالً »تَتَِّبُعوَن إِالَّ رَُجالً َمْسُحورا  انظُْر كَيَْف َرضَ
١.  

فهم، يســتمعون إىل الرســول  نجوى شيطانية تتهدم رصح الرسالة اإللهية عىل حد تصميم
ليعلموا ما يقول، ول� يكيدوا له كيداً، ثــم يســتمعون بكيــد لعيــه فــي� بيــنهم  آله و عليه هللا صىل

كشورى إبليسية ليتسقط فيها عن كيان الوحي، ثم يتناجون يف ُحصالة الشــورى الظاملــة: 
»إن تتبعون إال رجالً مسحوراً «

٢  
  مالبس اإلنسان
  لصالة وغ�ها

ِني آَدَم قَْد أَنزَلْنَا َعلَيُْكْم لِبَاسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريشا َولِبَاُس التَّْقَوى ذَلَِك َخْ�ٌ ذَلَِك ِمْن يَا بَ «
»لََعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ    آيَاِت ّهللا 

٣.  
                                                        

٤٨: ١٧).      ١. 

 
ـ أ��ج ا�� إ���ق وا����� �� ا������ �� ا����ي ��ل: ��ث أن أ�� ��� وأ��  ١٨٧: ٤). �� ��در ا�����ر      ٢

و�� ���� �����ـ� �ـ� ���ـ� ��ٔ�ـ� �ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ����ن وا��ٔ��� �� ���� ����ا ���� ������ن �� ر��ل ا��ّ�

�ـ� ا���ـ� ����ـ�ا ����ـ� ر�� ���� �����ً ����� ��� و�� �� ���� ����ن ����� �����ا ������ن �� ��ـ� إذا �

ا����� ����و��ا ���ل ����� ���� �� ���دا ��� رآ�� ��� ����ء�� ��و���� �� ���� ����ً �� ا�����ا ��� إذا 

��ن ا����� ا������ ��د �� ر�� ���� إ�� ����� �����ا ������ن �� ��� ��� ا���� �����ا ����� ا����ـ� ��ـ�ل 

�ة �� ا�����ا ��� إذا ���ـ� ا����ـ� ا�����ـ� أ�ـ� �ـ� ر�ـ� �ـ��� ����ـ� ��ـ���ا ����� ���� ��� �� ����ا أول �

������ن �� ��� ��� ا���� �����ا ������� ا����� ���ل ����� ���� �� ���ح ��� �����ـ� �ـ� ��ـ�د �����ـ�وا 

� �� ���� ��ل ��� ذ�� �� �����ا ���� أ��� ا��ٔ��� أ�� أ�� ����ن و�� ���� ���ل أ����� �� رأ�� ���� ���

���� أ���ء أ����� وأ��ف �� ��اد ��� و���� أ���ء �� ���� �����ـ� و�ـ� �ـ� �ـ�اد ��ـ� �ـ�ل ا�ـ�ٔ��� وأ�ـ�   وا��ّ�

وا��ي ���� ��. �� ��ج �� ���ه ��� أ�� أ�� ��� ���ل �� رأ�� ��� �ـ��� �ـ� ���ـ� �ـ�ل �ـ�ذا �ـ��� 

 ���ز��� ���.

 
٢٦: ٧).      ٣. 
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هنا ِذكر نعمة جسدانية هو ذكرى ألخرى روحانية هي التقوى، حيث تســرت كــل عصــيان 
طغوًى عن كيان اإلنسان ككّل، تحذيراً حذيراً نــذيراً عــ� تــورط فيــه أبوانــا األوالن مــن و 

ينــزع عــنه� لباســه� «التعري من لبايس الجسم والروح حيث الشيطان بــإغواءه إيــاه� 
  »ل�يه� سوآته�...

الس�ء!  من نازل»لباساً يواري سوآتكم وريشاً «تعني نازل الس�ء؟ وليس  »إنا أنزلنا...«وترى 
  وال أنه تعاىل كائن الس�ء حتى تصبح عطيته نازلة الس�ء!.

إنه إنزال من س�ء الرحمة الربانية مكانة، وإن كان باإلمكان ـ أيضاً ـ قصد املكــان حيــث 
»أنزل لكم �انيــة أزواج«اللباس والريش ه� من نباتات األرض �ا ينبتها ماء الس�ء، ك� 

١ 
»لنا الحديدوأنز «

وما أشبه، ولكن عدم ذكر الس�ء فيها ويف أرضابها قد يخص معناه بس�ء  ٢
الرحمة، وإن ضمن هذه الس�ء، فكل الرح�ت نازلة من خزائنه ك� يريد من أرضيات أم 

»وإن من يشٍء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقــدر معلــوم«س�ويات: 
لباســاً «فقــد أنــزل  ٣

بسائر ما أنزل من غيبه العايل إىل الدنو الــدا�، وهــذا هــو معنــى  »يواري سوآتكم وريشاً 
  اإلنزال.

فلبــاٌس » ريشــاً «هو املالبس مواضع السوآت، املالصق اله، وأمــا  »لباساً يواري سوآتكم«ثم 
  فوق ذلك اللباس هو زينة لنا.

اً وكيانــا، فلبــاس الــروح خــ� مــن لبــاس الجســم: وألن الروح هو أفضل جز� اإلنسان كون
ك� وهــو أشــمل مــن لبــاس الجســم حيــث يشــمله إىل الــروح،  »ولباس التقوى ذلك خ�«

  ».لباس التقوى«فمظاهر التقوى يف مالبس وسواها، كبواطنها ـ كلها ـ يشملها 
ا يشمله� الطليقة هي اإلتقاء عن كل� يدنس اإلنسان جس�ً أو روحاً، فلباسه» التقوى«و

  دون إبقاء ك� تشمل القوى كل كيان اإلنسان.
فأين ـ اذاً ـ لباس مــن » باس التقوى«إشارة إىل بُعد املحتد وعلوه يف » ذلك خ�«لذلك ف

  لباس؟

                                                                                                                                                         

 
٦: ٣٢).      ١. 

 
٢٥: ٥٧).      ٢. 

 
٢١: ١٥).      ٣. 
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لعلهــم «الداالت  عــىل واجــب الســرت عــن الســورة  » من آيات ّهللا «اللباس والريش » ذلك«
ن الفارق ب� سوآت الجسم والورح أن لباس واجب سرتٍ عن السوآت الروحية، م» يذكرون

الجسم وريشه يسرتان واقع سوآته عن األنظار دون إزالة، ولباس التقوى يزيل كل سوآت 
الروح ورذائله العلمية والعقيدية والُخلُقيــة والعمليــة أماهيــه، كــ� وأن اللبــاس الســاتر 

ا األولــ� تــرك التقــوى، لعورات الجسم هو أيضاً من لباس التقوى، وقد أبدى سوآت أبوين
والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عرى الجسد والحياء منه، ومن   فعن شعور التقوى ّ� 

يذكر بني آدم   وال يتقيه وال يهمه أن يتعرى أو أن يدعو إىل العرى، وّهللا   ال يستحي من ّهللا 
دهور إىل عرف البهــائم بنعمته عليهم يف ترشيع اللباس الساتر صيانًة الغنسانيتهم من الت

أنهم خارجون عن حياة الحيوان إىل حياة سامقة عالية » لعلهم يذكرون«العارية العورات 
  إنسانية.

العفوف، إن العفيف ال تدبو له عورة وإن كان عارياً عن «وعبارة أخرى عن لباس التقوى 
  .١»الثياب، والفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً من الثياب

الطائر حيث يسرت جملته ويزينه، وألن اإلنسان هــو وإ�ا سمى لباس ريشاً تشبيهاً بريش 
كان رسول «أيضاً طائر يف حياة التكليف بلباس التقوى وريشها، عارجاً معارج الك�ل، وقد 

الذي كسا� من الرياش ما أواري به عور�   إذا لبس ثوباً جديداً قال الحمد ّ�  آله و عليه هللا صىل  ّهللا 
  .٢»وأتجمل به يف الناس

                                                        
���� ا����س ������ب «�� ا��ٓ��  ������ا����م�� ����� ا���� �� أ�� ا���رود �� أ�� ����  ١٥: ٢ا������  ). ��ر     ١

 »ا��� �����ن وأ�� ا����ش ������ع وا���ل، وأ�� ���س ا����ى...

�� و�� ا����ع و���� ��� �� ا��اوي أو ���وب ��ض ا���» ا����ش«و�� ���س ا����� » ا����«أ��ل: ��� ��ل 

: �����٣ ����� ��� �� ا��ر ا�����ر » أ�� ��ء (ر����ً  آ�� و ���� ا��� ���  ������� ا��ٓ�� ����ً و����، و�� روي �� ر��ل ا��ّ�

 أ��ل: و�� ����� ر����ً ا����س.» ر����ً «���ء  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����ن ���� ر��ل ا��ّ� ٧٦

 
ــ�ر      ٢ ــ� ٧٦: ٣). ا�ــ�ر ا���� ــ�ل �ــ�ن ر�ــ�ل ا��ّ ــ� � ــ� �ــ� �� ــ� ��دو� �ــ� �ــ��� وأ� ــ� أ   ـ أ�ــ�ج أ��ــ� وا�

: �� �� ��� ��� ���اً أو ��اً إ�ـ� آ�� و ���� ا��� ���  ... و��� أ��ج أ�� ا���� �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

 .»و���س ا����ى ذ�� ���«  ���ب ا��ّ���� رداء ���� ��� �����ه و����� ذ�� �� 

�� ��ه   و��� أ��ج ا�� ���� وأ�� أ�� ���� �� ا���� ��ل رأ�� ����ن ��� ا����� ��ل: �� أ��� ا���س أ���ا ا��ّ�

  ����ل: وا��ي ��� ���� ���ه �� ��� أ�� ����ً �� ��اً إ�� أ���� ا��ّ آ�� و ���� ا��� ���  ا���ا�� �ٕ��� ���� ر��ل ا��ّ�

أ��ل: ��ا ������ �� ����� » ور���ً «و�� ��� » ور����ً «رداءه ������ إن ���اً ���� وإن ��اً ��� �� ��� ��ه ا��ٓ�� 

 ، و��� ���� ا����ش ���� ����� ���� ا����� و��� ����ً ���� ا��ٓ��»ر����ً «�� 
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إال مــا اســتثني مــن يف مقام اإلمتنان إلستحباب مالبس الزينة، اللهــم » وريشاً «وقد تلمح 
تزين الرجال بالذهب والحرير أو تزين النساء لغ� املحارم، وبأحرى ريــش التقــوى وهــو 
التقوى عن املرجوحات، فالتقوى املفروضة للروح كاللباس املفــروض للبــدن، ثــم التقــوى 

  املحبورة للروح هي كريش البدن.
عــرى، وهــي مــن الحضــارات ذلك، ويعاكسه الجاهلية املتحرضة! عفاف السرت إىل تــربج ال

الحيوانية التي تعرض يف معرض هذه الجاهلية باســم الزينــة والحضــارة واملــودة، حملــة 
فاجرة داعــرة إىل العــرى البــد� كــ� النفيســ يصــبح اإلنســان مكشــوف العــورت�، بــأدي 
الســوأت�، تــدعو إليــه أقــالم ســامة وســائر أجهــزة اإلعــالم العاملــة أو العمليــة لشــياط� 

  ! ف:الصهيون
ِة يَنِزُع َعنُْهَ� لِبَاَسُهَ� لـِـ« يْطَاُن كََ� أَْخَرَج أَبََويُْكْم ِمْن الَْجنَّ ُ�ِيَهَُ� يَا بَِني آَدَم الَ يَْفتِنَنَُّكْم الشَّ

ــيَاِطَ� أَوْ  لِيَــاَء لِلَّــِذيَن الَ َسْوآتِِهَ� إِنَُّه يََراكُْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحيُْث الَ تـَـرَْونَهُْم إِنَّــا َجَعلْنَــا الشَّ
»يُْؤِمنُونَ 

١.  
ذلك، فمن ف� الشيطان يف بني اإلنســان نــزُع اللبــاس الســاتر لعــورات الجســم والــروح، 
إسقاطاً ملحتدهم اإلنسا� إىل هوَّات ســاحقة ماحقــة لكــيال يبقــي عــىل أثــر مــن حــالتهم 

  رواحهم وأجسامهم ك� البهائم وأضال سبيالً.اإلنسانية وهالتها املتميزة يف أ
نهي باتَّ مؤكد من تلك الفتنة الهاجمة عىل بنــي آدم، الناجمــة منــه » ال يفتتنكم«وهنا 

  عىل آدم، كتجربة ُمرَة مرَّت ملرة سابقة، يجب ان تكون درساً ألنسال آدم إىل يوم الدين.
راكم هــو وقبيلــه مــن حيــث ال إنــه يــ«ذلك وإن هذه الفتنة لبني آدم أبىل منهــا ألدم ف

قلنــا يــا آدم إن هــذا عــدو لــك «إيــاه:   ولكنه كان يراه بشخصــه حيــث عرفــه ّهللا  »ترونهم
»ولزوجك فال يخرجنك� من الجنة فتشــقي

إن عــدواً يــراك مــن حيــث ال تــراه   . فهــو ّهللا ٢
ا كان يُصاد ك� يصاد، فبنو آدم ، فلو أن الصيد يى الصائد مل لشديد املؤنة إال من عصم ّهللا 

هم كلهم مصائد الشيطان الخفي �كائده من حيث ال يرونه رأي الع� البرص، وإن كــانوا 
  يرونه رأى البص�ة فطرة وعقلية ومواصفة عىل ضوء الوحي.

تحريض عىل معرفة الشيطان بأحواله وأحبالــه، بأفكــاره وأفعالــه، » ال يفتننكم«ذلك، ويف 
إنــا «صائرنا جرباً ملا نجهله بأبصارنا، فالذين يؤمنون هم يعرفونه فال يفتنــون: ل� نعرفه بب

                                                        
 .٢٧). ��رة ا��ٔ��اف: ا��ٓ��      ١

 
١١٧: ٢٠).      ٢. 
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  .»جعلنا الشياط� أولياء للذين ال يؤمنون
معرفة كل إله باطل ل�فلضه، �م معرفة » ال إله«وك� أن كلمة التوحيد تفرض يف سبيلها: 

ا أن نعــرف الشــيطان بشــيطناته لنفرضه، كذلك يف دار اإلختبار اإلختيار علينــ» ال إله«  ّهللا 
  وحده.  حتى ال نوقع يف فخاخه، ومن ثم الطاعة الخالصة غ� الكالسة وال الفالسة ّ� 

ــيَاِطَ� أَْولِيَــاَء ِمــْن ُدوِن ّهللا « ــالَلَُة إِنَُّهــْم اتََّخــُذوا الشَّ    فَِريقا َهــَدى َوفَِريقــا َحــقَّ َعلَــيِْهْم الضَّ
»تَُدونَ َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمهْ 

١.  
»الذين أهتدوا زادهم هدى وآتــاهم تقــواهم«�ا اهتدواء: » فريقاً هدى«

وفريقــاً حتــى « ٢
»قلوبهم  ف� زاغوا أزاغ ّهللا «�ا حققوها  »عليهم الضاللة

إنهم اتخذوا الشــيطان أوليــاء «ف ٣
هل هل «ـ  »ويحسبون أنهم مهتدون«متورط� يف الجج بعد بهور الحجج، ثم  » من دون ّهللا 

ننبئكم باألخرسين أع�الً الذين ضل سعيهم يف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
»صنعاً 

٤.  
أجل، فك� بدأوا الرحلة فريق�: آدم وزوجه، والشيطان وقبليه، كذلك يعــودون كــل مــع 

  ، والطالحون مع الشياط�. إمامه الذي كان يأتم به، الصالحون مع أهل ّهللا 
ال أم البســ� كــ�   ذلك، وترى كيف نقيم وجوهنا عند كل مســجد؟ عــراة كــ� خلقنــا ّهللا 

  اختلقناه من مالبسنا؟:
بُــوا َوالَ « ــَد كُــلِّ َمْســِجٍد وَكُلُــوا َواْرشَ ــتَُكْم ِعنْ ـفُوا إِنَّــُه الَ يُِحــبُّ يَــا بَِنــي آدََم ُخــُذوا ِزينَ تُْرسِـ

»الُْمْرسِفِ�َ 
٥.  

... ملا أمر بالقسط فرضاً وراجحاً، فــاليكم منهــا مصــاديق: اخــذ الزينــة عنــد كــل مســجد، 
والقسط يف االكل والرشب دون إرساف، فالتبذير فيها محرم بأحرى، واإلرساف فيها محــرم 

                                                        
 .٣٠). ��رة ا��ٔ��اف: ا��ٓ��      ١

 
١٧: ٤٧).      ٢. 

 
٥: ١٦).      ٣. 

 
١٠٤: ١٨).      ٤. 

 
 .٣١). ��رة ا����اف: ا��ٓ��      ٥
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  إرساف غ� محبور وال محظور، ودون الشبع محبور. دونه، والشبع دون
، فك� مــن ســوء األدب ١هي الرياش: مالبس التجمل فوق مالبس السرت» زينتكم«ثم من 

أن نصيل عراة، كذلك أن نصيل ـ فقط ـ مستوري العــورات ومهــ� صــحت الصــالة بــذلك 
يجــد أخــذ السرت القليل العليل يف الفقه األصغر، فهي ليست لتصح يف الفقه األكرب، وح� 

لباس الزينة عند كل مسجد فبأحرى لباس يوارى سوآتكم، فالصالة عاريــاً محرمــة باطلــة، 
أمر يــدل عــىل فــرض، » خذوا«وهي دون لباس الزينة ـ إن كانت صحيحة ـ عاطلة، وألن 

فأخذ الزينة عند كل مسجد فرض عىل فرض، إال أن يدل قاطع الدليل كتاباً أو ســنة عــىل 
  خذوا) به.«ا فتتقيد عدم الفرض بعضاً مَّ 

املــال والبنــون زينــة الحيــاة الــدنيا «أموالكم وأوالدكم وأهلــيكم، ف» زينتكم«ذلك، ومن 
»ض  ثواباً وخ� أمالً والباقيات الصالحات خ� عند ربك

  والتطيب. ٣ك� منها التمشط ٢
» عنكم«حتى تختص �عيتها كيف� كانت، وال » معكم«� تلحق بيشء من » زينتكم«وألن 

حتى تختص برتكها كذلك، فهي ب� آمرة باستصحاب زينة كــاملالبس الواجبــة واملســموحة 
حرى اال�ــة زينة، وكذلك األموال إلنفاقها عىل املحاريج، واألوالد ملشاركتهم يف الصالة، وبــأ 

، وسائر الزينة اإل�انية حيث تناسب الصالة واملصل� معــك، ٤العدول فأنهم زينة املساجد

                                                        
��ل: �� ����� أ���� �� ا���ب ا��ا�� ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أن ر��ل ا��ّ� ٧٩: ٣). �� ا��ر ا�����ر      ١

ان ���� ا���� �� ���ف �� ����� �� و��� أن ���� ا���� ��  آ�� و ���� ا��� ������ ا����ل «و��� » ������ ��� ��ءٌ 

 ��او�� و��� ���� رداء.

 
٤٦: ١٨).      ٢. 

 
��وا ز����� «�� و��   �� ��ل ا��ّ� ����ما ������ �� �� ���� ا����� ��� أ�� ا����  ١٩: ٢). ��ر ا������      ٣

 ��ل: �� ذ�� ا����� ��� �� ���ة. »��� �� ����

�� ا��ٓ�� ��ل: �����ا �ٕ�ن ا����� ���� ا��زق و���� ا���� و����  ا����م ����  و��� �� ا����ل �� أ�� ��� ا��ّ�

 ا����� و���� �� ��ء ا���� و���� ا�����.

إذا ��م إ�� ا����ة  ������ا����م��ل: و�� ا����ب، و��� ��ن ا���� �� ���  ا����م ����ا���� و��� �� ����� ا������ �� 

���� ��� ا����ل ��ٔ����   ���� أ��د �����؟ ���ل: إن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���� أ��د ����� ���� �� �� �� ر��ل ا��ّ�

 ��� أ��د �����.���� و�� ���ل: ��وا ز����� ��� �� ����. ��ٔ�� أن أ 

 
 �� ا��ٓ�� ���� ا��ٔ���. ا����م ����  �� ����� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ� ١٩: ١). ��ر ا������      ٤
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ن ما ال يناسبه فلتكن معك الزينة الباطنة إىل الظاهرة ما يناس كل مسجد وهو محبور، دو 
وهو محظور، وناهية عن استصحاب زينة كالتي يحرم استصحابها للرجــال مثــل الــذهب 
والحرير، يف صالة وسواها، أو املالبــس املغتصــبة أماهيــه مــن محظــورة، ومالبــس الزينــة 

  للنساء، املحظورة أمام الج�هي.
حيث املحرضــ  »مسجدعند كل «التي تزينكم إنسانياً وإ�انياً، خذوها معكم » زينتكم«ف

  ربانياً وبرشياً يتطلب أدب الزينة.
تعــم املحظــور » خذوا«ف »عند كل مسجد«امللهية املحظورة خذوها عنكم » زينتكم«ثم 

التي   إىل املحبور، خذوا معكم محبوراً وخذوا عنكم محظوراً، فال يظن ظان أن مساجد ّهللا 
واالً وأوالداً، وال أنهــا معــارض مالبــس وأمــ» زينــتكم«هي محارضه، أنها محاظر عن أخــذ 

  لرعونات الزين امللهية.
وترى النعل� ـ وه� زينة الرجل� ـ هل هــ� مــن زينــة الصــالة املعنيــة ضــمن مــا عنتــه 

؟ إنه� زينة يف غ� الصالة، ولكن أدب العبودية يف الصالة يقتيض تــركه� حالهــا »زينتكم«
رة فيهــا فخــذوا عــنكم ـ إذاً ـ نعلــيكم إما لكونه� خــالف زينــة الصــالة، أم زينــة محظــو 

»فاخلع نعليك إنك يف الوادي املقس طوى«ملوىس:   وأخلعوه� وك� قال ّهللا 
فاملروي عــن  ١

  إنه كان يلبسه� فيها ويأمر به مفرتى عليه فمرضوب عرض الحائط. آله و عليه هللا صىل  رسول ّهللا 
جد محبــور، كــذلك يف ســائر الحــاالت وال ســي� ىف زيــارة وك� أن أخذ الزينة عند كل مس

  أم ورقابة أع� الفاسق�. ٢املؤمن�
مــن م� يحل لكم، ولكن ليس فــوىض جــزاف أن تبــذروا أو ترســوا ألنهــا  »وكلوا وارشبوا«

                                                                                                                                                         

 
١١: ٢٠).      ١. 

 
�� آ�ـ� و ���� ا��� ���  أ��� ر��ل ا��ّ�«، أ��ج أ�� داود �� أ�� ا��ٔ��ص �� أ��� ��ل: ٧٩: ٣). �� ا��ر ا�����ر      ٢

��� وا���ـ� وا����ـ�، �� ا�ٕ��� وا�  ��ب درن ���ل:  أ�� ��ل؟ ��ل: ���، ��ل: �� أي ا���ل؟ ��ل: �� آ���� ا��ّ�

�� ����د ��ل �ـ�ل   و��� أ��ج أ��� و���� �� ��� ا��ّ�» ���� و��ا���  ��ُ��َ  أ�� ���� ا��ّ�  ��ل: �ٕ�ذا أ��ك ا��ّ�

: �� ���� ا���ر �� ��ن �� ���� ذرة ����ل �� إ���ن و�� ���� ا���� �� ��ن �� ���� ����ل آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

�� �����ـ� أن ��ـ�ن �ـ��� ��ـ���ً ورأ�ـ� د���ـ�ً و�ـ�اك ���ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���، ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ���� ��  : إ

؟ ��ل: ��، ذ�� ا���ـ�ل إن آ�� و ���� ا��� ���  ����اً ـ وذ�� أ���ء ��� ذ�� ����� ���� ـ ��� ا���� ذاك �� ر��ل ا��ّ�

�� �� ��� ا��� وازدرى ا���س، و��� أ��ج ا�� ��� �� ���ب �� �� و�� ���� ��� ا����ل و��� ا��  ا��ّ�

 إذا ��م ا���� ��� أ��� ����� وأ�� ���� أ����� ����. آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ�
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أكــالً وال رشبــاً زائــداً عــن الحاجــة املتعــوذرة، إرسافــاً يف كمهــ�  »وال ترسفوا«أموالكم، بل 
وكيفه� وإرسافاً يف أصله� كأن يكونا محرَّم� فاألكل والرشب املحرمان ه� مــن اإلرساف 
، مه� كانا قليل�، ومنه املأكول واملرشوب اللذان يرضان بصحة اإلنسان، فإن فيه� إرسافاً 

فال يختص اإلرساف املحظور بحقل خاص يف األكل والرشب، بل هو فيه� بكل األبعاد مادًة 
»فلينظر اإلنسان إىل طعامه«وك�ً وكيفاً وصحياً وأي حظر آخر، وقد يفرسه بهذه السعة: 

١.  
ا إخــوان إن املبــذرين كــانو «بل يبغضــهم، فضــالً عــن املبــذرين، ف »إنه ال يحب املرسف�«

»الشياط�
٢.  

إن التبذير واإلرساف إضافة إىل محظوره� الج�عي حيث فيهم جياع معدمون، في� أيضاً 
مــن شــبع عوقــب يف «محظور صحي روحياً وبدنياً، ال فحسب اإلرساف، بل والشــبع فــإن 

، ٣»عــىل بدنــه الحال ثالث عقوبات: يُلقى الغطاء عىل قلبــه، والنعــاس يف عينــه، والكســل
ال تطلب الحيــاة لتأكــل بــل «، ف٤»ك�ة الطعام �يت القلب ك� �يت ك�ة املاء الزرع«و

ال تجلس عــىل الطعــام إال وأنــت جــائع، وال تقــم عنــه إال وأنــت «، و٥»أطلب األكل لتحيا
تهيه، وجوِّد املضغ، وأعرض نفسك عــىل الخــالء فــإذا اســتعلمت هــذه تســغنيت عــن تش

  .٦»الطب
  .٧»إن من اإلرساف أن تأكل كّل ما اشتهيت«ذلك، و

                                                        
٢٤: ٨٠).      ١. 

 
٢٧: ١٧).      ٢. 

 
 .٦٧٤). ��ح ا���� ���� أ�� ا����      ٣

 
 .٨٢٤). ا����ر      ٤

 
 .٨٢٤). ا����ر      ٥

 
 .١٦٢). ����رك ا����      ٦

 
.. و��� :.آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا�� ���� وا�� ��دو�� وا������ �� أ�� ��ل ��ل ا����  ٨٠: ٣). ا��ر ا�����ر      ٧

 ��ل: أن أ��� ا���س ����ً �� ا����� أ����� ����ً ��م ا������. آ�� و ���� ا��� ������  
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  أقيموا وجوهكم
  عند كل مسجد

يَن كَــَ� « قُْل أََمَر َر�ِّ ِبالِْقْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد كُلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخلِِصــَ� لـَـُه الــدِّ
»بََدأَكُْم تَُعوُدونَ 

١.  
هنا هو العدل إىل الفضل، فإن منه فضالً ومنه ظل�ً، إعطــاًء لقســط فاضــل أم » القسط«

أقيمــوا «أخذ لقسط، فالقسط العدل مأمور به فرضاً والقسط الفضل ندباً، ومن املجمــوع 
  وإقامة الوجوه هي ّ�  ٢وهو السجدة بزمانها ومكانها واتجاهها »وجوهكم عند كل مسجد

مخلص� «ـ عند كل مسجد   ّ� »: وأدعوه«عند كل مسجد بكل الوجوه، ظاهرة وباطنة، ثم 
، دون إرشاك به يف وجه من الوجوه ومنها الرئــاء، فإنــه تعــاىل: : الطاعة والعبادة»له الدين

إليه ال سواه، ويا لها من لقطة واحدة عجيبة، قفزة تجمع » تعودون«ال سواه  »ك� بدأكم«
  ب� نقطة البدء يف الرحلة الكربى، ونقطة اإلنطالق والنهاية.

اههــا، فــاألمر ـ إذاً ـ تشمل مربــع: الســجدة، بزمانهــا، ومكانهــا، وإتج »كل مسجد«ثم ألن 
يحلق عليها كلها، م� يلمح صارحة برجاحة أم فرض الصــالة يف املســاجد، ومكيــة اآليــة ـ 
زعم أن الكعبة يف العهد امل� � يكن قبل بَعد، و� تكن يف مكة مســاجد آنــذاك، ال �نــع 

لعهــد املــ� عن األمر ألداء الصالة يف املساجد، حيث الكعبة املباركة كانت هي القبلة يف ا
ثم كل مكان متخذ للصالة مسجد ملتخــذه وإن  ٣ك� املد� إالَّ رشطاً قليالً يف ثا� العهدين

� يكن مسجد مصطلحاً، وك� أُمرنا أن نخصص أمكنة خاصة يف بيوتنا للصالة، وذلك عنــد 
أم عرس الوصول إليها، ثــم اآليــة املكيــة ليســت لتحرصــ حكمهــا  إعواز املساجد الرسيمية

                                                                                                                                                         

��ل: �� ���ٔ ا�� آدم و��ًء ��اً �� ��� ��� ا�� آدم �����ت ���� ���� �ٕ�ن ��ن �� �����  آ�� و ���� ا��� ���و��� ��� 

 ���� ������ و��� ���ا�� و��� �����.

 ��ل: ا����ة ��ض ا���ن وا���وق إ���� وادة �ٕ�ذا... آ�� و ���� ا��� ���و��� ��� 

 
 .�٢٩اف: ا��ٓ�� ). ��رة ا���     ١

 
��   ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ��ٔ���م �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�). ا����ر �� ����� ا     ٢

 ��ل: ��ه ا�����. »وأ����ا و����� ��� �� ����«و��:

 
 ). ������ ا������ را�� ا����ة ��� ��ء آ��ت ا�����.     ٣
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بالعهد امل�، ك� املدنية ال تخص املدني�، فالقرآن ككــل رشعــة عامليــة تتخطــى حــواجز 
  .»ك� بدأكم تعودون«الزمان واملكان، مه� كان املخاطبون األولون املكي� واملدني�: 

من لوامع اآلية نتساءل: هل املشابهة هنا بــ� ويف رجعة تفصيليلة إىل ذلك املقطع الالمع 
والعود ال يعرف »ب� الصلب والرتائب«البدء والعود واقع؟ والبدء والدة من األرحام ابتداء 

  صلباً وال رح�ً وال أية والدة!.
إنه يف وجه املشابهة تشابه ب� بدِء اإلنسان األول حيث بُدأنا به، وب� العود ككل، فكــ� 

  مرى أخرى. »وهو أهون عليه«أول مرة من تراب، كذلك يعيدنا من تراب   خلقنا ّهللا 
إنشاًء من تراب كاإلنسان األوَّل، أم إنتشاء األنسال كسائر اإلنسان،  »ك� بدأكم«وبوجه ثان 

. وقــد »وهــو أهــون عليــه«بنفس القــدرة، و  »تعودون«و� يعي بذلك الخلق األول، كذلك 
شبيهاً يف القدرة بأولوية، وتشبيهاً يف املُنشأ ب� البدء والعــود، يعني التشبيه كال األمرين، ت

»هو الذي يبدُء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه«ف
ك� بدأنا أول خلــق نعيــده وعــداً « ١

»علينا إنا كنا فاعل�
»عيدهالخلق ثم ي  قل هو من شكاءكم من يبدؤا كيف يبدؤا ّهللا «، ٢

  ؟٣
فالقادر عىل البدء ـ وهو واقع ال مرد له ـ هــو قــادر ـ بــأحرى ـ عــىل اإلعــادة، كــ� هــي 
املوعودة املتوقعة، وه� مت�ثالن يف جذور الخلق اإلنشاء، مه� اختلفا في� يختص بكــّل 

  واحد قضية نشأته.
دسوس من أجزاء آخرين، أم أجزائه إذاً فلكل منا ترابه املخصوص به دون الزائد امللحق امل

غ� أصيلة يف تكويُّه، فك� أن كال� منا ُخلَِق من خاصة نطفته أول مرة، فهو العائد بها مرة 
أخرى مه� التحق بها ما يعيش كلٌّ معها طول عمره دون فصــال، ولكــن األجــزاء األخــرى 

إنها ليست هي عائدة مع العائشة معنا ردحاً ومع اآلخرين ردحاً آخر أم عىل طول الخط، 
، بل هي عائدة ألشخاصها، أم بإشخاصها عن أصول األبدان العائشة دوماً معها.   كلٍّ

                                                        
٢٧: ٣٠).      ١. 

 
١٠٤: ٢١).      ٢. 

 
١٩: ٢٩).      ٣. 
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وقــال عــيل  ١يُحرشــ النــاس حفــاة عــراة ُغــرالً: «آلـه و عليه هللا صىل  وبوجه ثالث ك� قال  رسول ّهللا 
بأع�لهم إىل الحياة الدا�ة، والدار الباقية ك�  فجاءوها حفاة عراة قد ظعنوا عنها:«السالم عليه

»ك� بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعل�«قال سبحانه: 
٢.  

  املساجد هي محال البعبادة ومحاريب
  دون؟؟؟؟؟

  رضار أو كفراً أو تفريق ب� املؤمن�
  وإرصاد ملحار� الدين؟

إرصــاداً   ث عن أخطر مشاكله لعارم النفاق ومارده أن يُتخذ بيت ّهللا هنا آيات أربع تتحد
بشديد النك� والتعي�، كــ� ويــؤمر الرســول   ورسوله من قبل، يواجههم ّهللا   ملن حارب ّهللا 

  بإحراقه، ونراه لحد اآلن غ� عامر بأية ع�رة: آله و عليه هللا صىل
َورَُسولَُه    َوكُْفرا َوتَْفِريقا بَْ�َ الُْمؤِْمِنَ� َوإِرَْصادا لَِمْن َحارََب ّهللا  َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجدا ِرضَارا«

»يَْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُونَ    ِمْن قَبُْل َولَيَْحلُِفنَّ إِْن أَرَْدنَا إِالَّ الُْحْسنَى َوّهللا 
٣.  

رضاراً ـ كفــراً ـ تفريقــاً ـ «ي مسجداً ـ هــي: فلذلك البنيات قواعد أربعة لعينة ـ مه� سم
م ذلك املسجد » ورسوله  إرصاداً � حارب الللّه يكفي كل واحدة من هذه القواعد ل� يُهدَّ

  تهد�اً، للمحادَّة واملشاقة الكافرة ضد بنيان اإل�ان الرص�.
ليس خرب حتى علّها عطف عىل السابق� من صنوف املنافق� ملكان الواو، وأنه » والذين«

وعلــه هــو خــرب ملبتــدء » الــذين«نهاية اآليات األربع، لكن الخرب عىل أيــة حــال رضورة ل
 »هم من مردة املنافق�«وما أشبه، أم خربه  »ومن هؤالء املنافق� املاردين...«محذوف هو 

  وما أشبه، ثم ال فرق أن تكون الواو عاطفة أم استثنافية.
تخاذ مسجد الرضار، مضارة �سجد قبــا الــذي أســس عــىل هي الغاية األوىل إل » رضاراً «ف

التقوى، وبأهله املؤمن� اآلهل� للمحبة والوداد، وذلك الرضار هو مــن محاربــة املســجد 

                                                        
، ٣ب ��٣٥ ـ ك ٥٨ـ  ٥٦ح ��٥١ ـ ك  ،٤٥ب  ����٨١ً ��: �� ـ ك  آ�� و ���� ا��� ���). ����ح ���ز ا���� ���      ١

 ٢٠، �� ـ ك ٣٣ب ٣٧، �� ـ ك ١١٨و ١١٧ب ٢١، �� ـ ك ٢ح ٨٠و��رة  ٤ح ٢١و��رة  ٧ح ��١٧رة  ٤٤ل 

 .٢٦٣٨، ط ـ ح ٨٩، ٥٣، ���� ص��٤٩٥ل، ���� ص ٣٩٨و ٢٣٥و ٢٢٩و ٢٢٣و ٢٢٠، �� ـ أول ص٨٢ب

 
 .١١٠). ا�����      ٢

 
١٠٧: ٩).      ٣. 
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باملسجد، هو من أخطر الرضار ضد كتلة اإل�ان، فتلكن املساجد وســائر األبنيــة اإل�انيــة 
ــد  ــد الكلمــة وكلمــة التوحيــد، وتوحي ــدهم متنــارصة إىل توحي صــفوف املــؤمن� وتوطي

  بصفوفهم، فأما إذا كانت لهدف الرضار فال قيام لها وال إقامة لصالة فيها.
ومه� كانت التنديد الشديد هنا �ربع الشيطنات ولكن كل واحــدة �ــاه محظــورة عــىل 

  حدها ومدها.
ثم  »التقوىتعاونوا عىل الرب و «هي ضابطة أال رضار يف اإلسالم، وإ�ا هو مقابلها » رضاراً «ف

  .»وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان«املعرب عنها 
، اللَّهم إال اإلعتداء باملثل حسب الحدود املقررة يف  فكل إرضار ورضار ممنوع ىف رشعة ّهللا 

  . رشعة ّهللا 
وك� أن التعاون عىل الرب والتقوى يعم كل النواميس الخمس، كذلك الرضار والتعاون عىل 

ه.اإلثم والعدوان يش   ملها كلها، وكلٌّ محبوٌر أو محظوٌر عىل حدِّ
فخلق جو الرضار ابتداًء ممن يرض بأخيه فيدفعــه إىل الــدفاع ثــم هلــم جــراً، ذلــك رضار 

، فح� ترض بغ�ك وال دفاع فهذا إرضار دون رضار، فمحظور يف أصله،  محظور يف رشعة ّهللا 
، فمحظور يف أصــله وســنله حيــث ولكن اإلرضار الذي يجلب الدفع اعتداًء باملثل أو يزيد

  يخلف جو الرضار ب� الج�ه�، وذلك تعاون عىل اإلثم والعدوان.
والحكم الرضري ليس من اإلسالم ابتداءً او استمراراً، م� يحلق عىل سلب الرشعية عن كل 
ــم إال األحكــام الرضــرية يف  ــف رضراً عــىل املســلم� فــرادى وج�عــات، الله حكــم يخلِّ

ئياً كأصل دا�ي أو أك�ي، ومن األول اإلنفاقات املجانية، ومن الثا� الجهاد موضوعاتها بدا
  . أمراً باملعروف أو نهياً عن املنكر أو قتاالً يف سبيل ّهللا 

وأما األحكام غ� املبتنية عىل الرضر كالً أو يف األكــ� فــال تحمــل إرضاراً فرديــاً أو ج�عيــاً 
عىل حياة سيئة املضارَّة، وك� تؤيدها آيات الحظر عن فليست إذاً إسالمية، كتصرب الزوجة 

، حيث اإلبقاء عليه تثبيت لرتكها فمعارضــة بــ� حكمــي  الزواج الذي فيه ترك لحدود ّهللا 
  . ّهللا 

  وهكذا تكون الصالة املرضة والوضوء املرض والحج والصوم املرضــان ومــا أشــبه، إذ إن ّهللا 
، قول  لقول بأن الحالة الضارة الفالنية محكومة بحكم ّهللا يريد بنا اليرس وال يريد العرس، فا

  . باإلرضار يف حكم ّهللا 
ذلك، فال يباح أي مباح فيه إرضار بالنفس أو بالغ�، أما يغلب رضه عىل نفعه وك� يقول 

يدعو ملن رضه »«فيها إثم كب� ومنافع للناس وأ�ه� أكرب من نفعه�«يف الخمر وامليرس   ّهللا 
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»نفعهأقرب 
  ففي الرض أو اإلرضار دون أي نفع يكون الحظر أك�. ١

وأما فعل الواجب أو ترك املحرم إذا كان يف أحده� إرضار بالغ� كأصل فهــو محــرم دون 
ريب، إالَّ إذا كان الغ� ينرضُّ به دو�ا مربر، كالذي يغضب إذا أنت تصيل أو تــؤدي فرضــاً 

إ�ا الرضــر أو اإلرضار املحظــور هــو الّرضــ بحالــة عاديَّــة غــ� عاديــة آخر أو ترتك محرماً، 
  معتدية.

»ويتعلمون مــا يرضــهم وال يــنفعهم«محرم حتى تعلُّمه:   فكل مرضٍّ يف رشعة ّهللا 
وهكــذا  ٢

»وال تضــاروهن لتضــيقوا علــيهن«املضارة يف كل حقولها من حقــل الزوجيــة: 
ال تضــار و «و ٣

»والدة بولدها وال مولود له بولده
وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضار كاتــب وال «ويف املبايعة:  ٤

»شهيد
»من بعد وصيته يويص بها أو دين غ� مضار«ويف الوصية:  ٥

٦.  
ل رض وإرضار من قِبَلنا، فرتى ـ إذاً ـ ذلك، واإلستقرار األحكامي يؤكد تحليق الحظر عىل ك

بأحكام ترض بنا أو تجعل مضارة بيننا، ومه� كان يف بعض املوضــوعات كــاألمر   يحكم ّهللا 
  والنهي والجهاد أرضار فهي مجربة �نافع دنيوية أو أخروية أم فيه�ز

،  بــاّ�  أن تكــون الغايــة لبنايــة املســجد الكفــر» كفــراً «بــل » رضاراً «ذلك وال فحسب هنا 
  محاولة لحمل ماعة عىل الكفر، وآلخرين عىل أن يكون لهم مكاناً ومكمناً ونادياً.

 »ورسوله من قبل  إرصاداً ملن حارب ّهللا «باسم اإل�ان، واخ�اً  »وتفريقاً ب� املؤمن�«ومن ثم 
اً لساعد اإل�ان.   ليكون لهم مرصداً مقوياً لساعد الكفر ومكرسِّ

أتأذن لنا فنبني مسجداً  آله و عليه هللا صىل  قوم من املنافق� فقالوا يا رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىلفقد جاءه 
وهو عــىل  آله و عليه هللا صىل  يف بني سا� للعليل والليلة املط�ة والشيخ الفا�، فأذن لهم رسول ّهللا 

                                                        
١٣: ٢٢).      ١. 
١٠٢: ٢).      ٢. 

 
٦: ٦٥).      ٣. 

 
٢٣٣: ٢).      ٤. 

 
٢٨٢: ٢).      ٥. 

 
١٢: ٤).      ٦. 
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ال: أنا عىل جناح الط� فإذا لو أتيتنا فصليت فيه؟ فق  الخروج إىل تبوك فقالوا: يا رسول ّهللا 
من تبــوك نزلــت هــذه  آلـه و عليـه هللا صىل  أتيته فصليت فيه، فل� أقبل رسول ّهللا   وافيت إنشاء ّهللا 

أنهم يبنــون  آله و عليه هللا صىل  اآلية يف شأن املسجد وأ� عامر الراهب، وقد كانوا حلفوا لرسول ّهللا 
  .١اآليات األربع هذه  ذلك للصالح والحسنى فأنزل ّهللا 

هو ضد رســول اإل�ــان » كفراً «خطوة أوىل منافقة ضد اإل�ان واملؤمن�، ثم » ِرضاراً «فهنا 
بذلك  »ؤمن�وتفريقاً ب� امل«محاولة إلخراجه عن مهجره ك� أخرج عن عاصمة دعوته ثم 

ومن  آله و عليه هللا صىل  تفرقوا عن رسول ّهللا وبذلك الكفر أن ي ٢الرضار أن يتفوقوا بعضهم عن بعض
ورهطــه ومــن أشــبه  ٣وهم أبو عامر الراهب »ورسوله من قبل  وإرصاداً ملن حارب ّهللا «ثم 

  هؤالء.
فإتخاذ مسجد رضاراً وكفراً و... هو من ضابطة ثابتة مدروسة مــن شــيطنات املنــافق� أن 

ظــاهر الــدين وأصــله، يحاربوا الدين بالدين والدين� بالدين�، حرباً ضارية مختلقة ب� م
  فصالً للدين� عن الدين وللدين عن الديِّن�.

: النية الحسنى، والعملية الحسنى، فالبدايــة الحســنى »ولحلفن إن أردنا إال الحسنى«ذلك 
  وّهللا «والغاية الحسنى، توسعة للضعاف وإلمكنة العبادة، وتوف�اً عــىل جمــوع املســلم�، 

                                                        
�� ا�ـ� ��ـ�س  ٢٧٦: ��٣ ����� ��� �� إ��ا��� ��ل ا��ٓ��... و�� ا��ر ا�����ر  ٢٦٦: ٢). ��ر ا������      ١

�� �� ا��ٔ���ر ا����ا ����اً ���ل ��� أ�� ���� ا���ا ������ وا����وا ��� ا������ �ـ� �ـ�ة  �� ا��ٓ�� ��ل: �� أ

�ٔ�� ���� �� ا��وم ��ٔ��ج ����اً وأ����� ���� ����ا �� ������ أ��ا ���ح �ٕ��� ذا�� إ�� ���� ��� ا��وم �

 »�� ��� ��� أ��اً...«  �����ا �� ����� �� ���ء ������ ���� أن ���� ��� و���� ������� ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

��� ����� ��� ��� �� آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� ���دة �� ا��ٓ�� ��ل: إن ��� ا��ّ� ��اً ���� ���ر�� ا�������ن ��ٓ�� �� ����ا إ

 ��� ذ��.آ�� و ���� ا��� �������   ��ٔ��� ا��ّ�

 
�ٕ�ن أ���� ��� ����� ��� و�����  آ�� و ���� ا��� ���). وذ�� ��ٔن ا�������� ����ا: ���� ����اً ��� و�� ���� ��� ����      ٢

 ���� و��� ا���� ����ن �� ����ه ���دي ذ�� إ�� ا����ف ا����� و����ن ا��ٔ���.

 
� �ـ��  ). أ�� ���� ��ا وا�� ����� ��ـ�� ا������ـ�، و�ـ��ه ر�ـ�ل ا��ّـ�     ٣ ا����ـ� و�ـ�ن �ـ� ���ـ� �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا�ـ�

��داه ��ٔ�� زا�� ر����� و��ل: �� أ�� ����ً ������ن إ��  آ�� و ���� ا��� ������ل  �������� و���� و��� ا���� ���� ��ج ا�

������ ���� و�� ��ل ����� إ�� ��م ���� ���� ا����� ��ازن ��ج إ�� ا���م وأر�� إ�� ا�������� أن ا����وا ��� 

�� ��ٔ��ج ����اً أ����� و����ا ا������ �� ��ة ���ح وأ���ا �� ����اً �ٕ��� ذا�� إ�� ���� وأت �� ���ه ��

 ��ا ا����� وا����وا ���ء أ�� ���� ����� ��� �� ذ�� ا�����.
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  يف حلفهم. »يشهد إنهم لكاذبون
يقــول،   ك� نسمع ّهللا  آلـه و عليه هللا صىليا ملسجد الرضار من أخطار، فقد إتُخذ عىل عهد الرسول و

وبرســوله، وســرت املتــآمرين عــىل   مكيدة عىل اإلسالم واملســلم�، إرضاراً بهــم وكفــراً بــاّ� 
اعد املؤمن�، الكائدين لهم يف الظالل والعتام، والتعاون ضدهم مع أعداءهم، وملا يقوى س

الج�عة املؤمنة يف املدينة، فهو أول كيد لئيم ضد اإلسالم ورســول اإلســالم والــذين آمنــوا 
  معه.

بل هو ال يزال يتخذ يف شتى  آله و عليه هللا صىلوذلك املسجد ليس ليقف عندما اتخذ زمن الرسول 
ه الصور الكائدة، بنشاٍط ظاهر لإلسالم ومكيدة باطنــة لســحق اإلســالم وتشــويهه و�ويهــ

و�ييعه، ككل األحزاب املترتسة وراء أس�ء براقة، املتحاربة مع بعضهم البعض وكل باسم 
اً وراءها ضده،  اإلسالم، تتخذ عىل مدار الزمن يف صورة أوضاع ترفع الفتة الدين عليها ترتسُّ
ويف صورة تشكيالت وتنظي�ت ودعايات وإدعاءات تتحدث عــن اإلســالم، ولكنهــا تكمــن 

  ومحوه، وهذه شيطنة خط�ة ماكرة هي أخطر من الجاهرة.محق اإلسالم 
وهنا اإلذاعة القرآنية ترسم صورة حافلة بالحركة عــن مصــ� كــل مســجد رضار يتخــذ إىل 

  جوار مسجد أسس عىل التقوى، لتقوى الطغوى وتضعف التقوى.
م فك� املسلمون يد واحد ـ في� بينهم وعىل من سواهم ـ بألسنتهم وألــوانهم وقوميــاته

وإقليمياتهم وطبقاتهم العدة، كذلك ـ وللحفاظ عىل صالح الوحدة ـ يحظر عليهم اختالق 
مختلف الجمعيات �ختلف التسميات التــي تفصــل بعضــهم عــن بعــض وال ســي� اســم 

  اإل�ان.
أما أشــبه بتنظــيم خــاص متميــز أم »  حزب ّهللا «فال تسمح لج�عة عدة أن تتسمى باسم 

  فهم حزب الشيطان!.  سائر املسلم� خالف حزب ّهللا سواه، حيث تعد ـ إذاً ـ 
وهكذا احتالل أس�ء وس�ت عامــة إســالمية لج�عــة خصــوص كجمعيــة أنصــار محمــد 

، م� تجعل املســلم� شــذر مــذر، تناســياً للفاعليــات  وانصار القرآن أو أنصار ّهللا  آله و عليه هللا صىل
  ا إىل أس�ء ليست لها مسميات خاصة.والقابليات اإلسالمية واإل�انية وتغاضياً عنه

ي بإسم اإل�ان لغ� املؤمن محظور، كذلك اختصاص اسم اإل�ان ومــا  ذلك، وك� أن التسمِّ
أشبه من أس�ء عامة للمسلم�، ذلك اإلختصاص بفرقة دون آخرين هو اختصــاص رضار، 

  حتلة.يعمل ب� املسلم� تضاداً خاوياً عن أي أصل إال مختلق هذه األس�ء امل
ذلك والرضار بدركاته ليس إال من األرشار، وال سي� املعنيون بعنــاوين األخيــار، كاملســجد 
الرضار، وإمامة الج�عة الرضار، وتأسيس حفالت الرضــار، والــدروس الرضــار، فكلــ� كــان 
الرضار أرض باملسلم� وباإلسالم، كان أرش وأخطر، يجب عىل املسلم� الحياد عنــه دفاعــاً 

  لكيال يفشو ب� املسلم� فيتفىش الفساد بينهم يف أي من النواميس الخمس. صارماً 
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َس َعَىل التَّْقَوى ِمْن أَوَِّل يـَـْوٍم أََحــقُّ أَْن تَُقــوَم ِفيــِه فِيــِه رَِجــاٌل « الَ تَُقْم ِفيِه أَبَدا لََمْسِجٌد أُسِّ
»يُِحبُّ الُْمطَّهِِّرينَ    يُِحبُّوَن أَْن يَتَطَهَّرُوا َوّهللا 

١.  
نهي صــارم عــن القيــام يف مســجد الرضــار، فــال تصــلح أو تصــح فيــه صــالة مــن الرســول 

والذين معه، ف�ذا ـ إذاً ـ يبقى قا�ــاً عــىل ســاقه؟ ألــ� يســتمر الرضــار والكفــر آلـه و عليه هللا صىل
ه و عليه هللا صىل  والتفريق واإلرصاد؟ لذلك أمر رسول ّهللا  إحراقه �ن فيه وما فيه حيث كان فيه ب آـل

  اريخ اإلسالمي بعد إحراقه ع�رة وبنياناً يف مكانه ألي غرض كان.، ثم � ير الت٢ما فيه
، أو ٣وهو مسجد قبــاء أول مســجدين يف اإلســالم »ملسجد أسس عىل التقوى من أول يوم«

أنه قال: هو  مســجدي  آله و عليه هللا صىل، أم ه� وأمثاله�، وقد يروى عنه آله و عليه هللا صىلمسجد النبي 
ــي  ــجد النب ــا ومس ــا تنزيله ــنه� أن قب ــع بي ــاء، والجم ــجد قب ــه مس ــرى أن ــذا، ويف أخ ه

مسجد أسس عىل التقوى، ك� ومن تأويل مسجد الرضار  تأويلها، ومن تأويلها كلآله و عليه هللا صىل
  كل مسجد أسس عىل الطغوى.

بطهــر »فيــه رجــال يحبــون أن يتطهــروا«فــإن  »أحق أن تقوم فيه«فذلك املبني عن التقوى 

                                                        
 .١٠٨). ��رة ا�����:      ١

 
�� أ�� ر�� ����م �� ا����� ا����ري و��ن �� ا������ ا���� �����ا ���  ٢٧٦: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢

���� �� ا����� أ�� ��� ���� �� ��ف و��� �� ��ي أ�� ������ن  آ�� و ���� ا��� ���  ا����ة... ���� ر��ل ا��ّ�

� إ�� ��ا ا����� ا����� أ��� ������ و����ه ����� ������ ��� أ��� ��� ���� �� ��ف و�� ر�� ���ل: أ����

���� �� ا����� ���ل ���� ���� أ����� ��� أ��ج إ��� ���� إ�� أ��� ��ٔ�� ����ً �� ا���� ����� ��� ��راً �� 

 ��ج ����ان و��� أ��� �����ه و����ه و�����ا ���.

 
أ�� ����ي  آ�� و ���� ا��� ������� ا���وي ���  »����� أ�� ��� ا����ى«). ���ر�� ا��وا��ت �� ا����� ��      ٣

�� أ�� ���� ا���ري ��ل: ا���� ر���ن ر�� �� ���  ٢٧٧: ������٣ ��� �� ا��ر ا�����ر  ��ا، و���� ا�����

  ��رة ور�� �� ��� ���و �� ��ف �� ا����� ا��ي أ�� ��� ا����ى ���ل ا���ري �� ���� ر��ل ا��ّ�

�ٔ��ه �� ذ�� ���ل: �� ��ا ا����� ����� ��آ�� و ���� ا��� ���  و��ل ا����ي �� ���� ��� ��ٔ��� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

و��ل: �� ذ�� ��� ���� ���� ���� ���ء، ورواه ���� ���ف ذ��� ��� �� ��� ا�����ي  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 وأ�� �� ��� وز�� �� ����.

��� «أن ���� �����  آ�� و ���� ���ا ���: ��ل ���ة �� ���� ���ء ����ة، وروى ���ق ��ة ��� آ�� و ���� ا��� ���و��� ��� 

 ا����م ����  و�� ا����� �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٦٧: ����٣ ���ٔن أ���� ���� ��� و�� ��ر ا������  »ر��ل...

��ل: ��ٔ��� �� ا����� ا��ي أ�� ��� ا����ى ��ل: ���� ���، و�� ����� ا������ �� زرارة و���ان و���� �� 

 ����. ������ا����م  � وأ�� ��� ا��ّ����� �� أ�� ���
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يحــب   وّهللا «اإل�ان والتقوى خالف هؤالء املنافق� الذين يحبون أن يندلســوا أو يدلِّســوا 
  .»املطهرين

ـ  »فيه رجال يحبون أن يتطهــروا«۲و »أسس عىل التقوى«ـ ۱ى أساسان إثنان فلمسجد التقو 
، ك� ملسجد الطغوى إثنان آخــران: ١طهارة تعاكس مربع الدناسة ألهايل مسجد الطغوى ـ

  يطغوا:ـ وفيه رجال يحبون أن يتدهوروا و ۲ـ أسس عىل الطغوى،  ۱
َس بُنْيَانَُه َعَىل تَْقَوى ِمْن ّهللا « َس بُنْيَانَُه َعَىل َشَفا ُجرٍُف َهاٍر    أَفََمْن أَسَّ َورِْضَواٍن َخْ�ٌ أَْم َمْن أَسَّ

»الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم�َ    فَانَْهاَر ِبِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َوّهللا 
٢.  

املسجد الذي أسسه عىل  آله و عليه هللا صىل  ملا أسس رسول ّهللا «أنه   بنيانه عىل تقوى من ّهللا «فمن 
التقوى كان كل� رفع لبنة قال: اللهم إن خ� خ� اآلخرة، ثم يناولها أخاه فيقــول مــا قــال 

يقول: اللهم إغفر لألنصار حتى تنتهي اللبنة منتهاها، ثم يرفع االخرى ف آله و عليه هللا صىل  رسول ّهللا 
  .٣»حتى تنتهي اللبنة منتهاها آله و عليه هللا صىل  واملهاجرة، ثم يناولها أخاه فيقول ما قال رسول ّهللا 

فــاملؤمنون الــذين  ٤طغــوى »وكل عبادة مؤسسة عىل غ� التقوى فهــي هبــاٌء منثــور«هذا 
  وضعوا املسجد عىل قواعد من اإل�ان وأساس من الرضوان.

: قائم عىل حافــة »أم من أسس بنيانه عىل شفا جرف هار فإنها به يف نار جهنم«أذلك خ� 
نهيار، فأكنهم وضعوه عىل شفا جرف هــاٍر جرف منهار، عىل تربة مخلخلة مرشفة عىل اإل 

متقوض، وأساس واه منتقض ـ إذاً ـ فكأ�ا إنهار بهم يف نار جهنم، فأيه� خ� يف قســطاس 

                                                        
  روى ���� ا����ف أ�� ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ��� ر��ل ا��ّ� ١٩٦: ١٦). �� ����� ا���� ا��ازي      ١

�� ���� ���ء �ٕ�ذا ا�����ر ���س ���ل: أ�����ن أ���؟ ���� ا���م، و��� ا������ون ��� و�� ��� �� آ�� و ���� ا��� ���

أ����ن ������ء؟ ����ا: ���، ��ل: آ�� و ���� ا��� ���إ��� ������ن وأ�� ���� ���ل   �� أ��د��، ���ل ���: �� ر��ل ا��ّ�

ن ورب ا����� �� ��ل: �� ���� أ����ون ��� ا����ء؟ ����ا: ���، ��ل: أ����ون �� ا����ء؟ ����ا: ��� ��ل: �����

: و��� ر��ل آ�� و ���� ا��� ���أ��� ����� ��� ا��ي �����ن �� ا����ء؟ ����ا: �ُ��� ا���ء ا���� ���أ ا����   ا�����ر إن ا��ّ�

 ����ن أن �����وا.

 
 .١٠٩). ��رة ا�����: ا��ٓ��      ٢

 
�� ا���� �� ا���� ��ل: ��� أ��.. ٢٧٩: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣  ـ أ��ج أ

 
 .ا����م ������ ����� ا������ ��ل ا���دق  ٢٦٨: ٢). ��ر ا������      ٤
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  الحق والعدل؟.
فلنفق لحظات متطلع� إىل بناء التقوى وبناء الطغوى، التقوى الــرايس املطمــنئ الراســخ، 

  تأرجح املتزحلق، املنهار يف نار جهنم.والطغوى الجايس املتزلزل الفاسخ، املنزلق امل
إنه مشهد ُعجاب، حافل بالحركة املث�ة املغ�ة ليُطَمــنئ البُنــاة عــىل أســاس التقــوى عــىل 
مس�هم، إىل مص�هم النور، يف مواجهة دعاة الكفر والنفاق والطغوى عــىل مســ�هم إىل 

  مص�هم النار.
فهنيــاً ألهــل الرحمــة رحمــتهم، «ليه، فهذان ه� رصاط الحق ألهليه، ورصاط الباطل أله

  وزحمتهم. ١»وشنيعاً ألهل النار مثواهم
م اإلمــام عــيل  إلمــرة  السـالم عليـهذلك، وألن ألساس البنيان دور يف كال الحق والباطل، فقد يقدَّ

منذ عــرف نفســه، وأســس   عىل تقوى من ّهللا  السـالم عليهاملؤمن� دون مناوئيه إذ أسس بنيانه 
ورضــواه بادئــان ىف تبنــي رصح   بنيانهم عىل الرشك والطغوى مه� آمنوا بعد، فتــوقى ّهللا 

  ابهم!.ثم طغواه وسخطه بادئان يف تبني الخلفاء الثالث وأرض  السالم عليهاإل�ان ألم� املؤمن� 
، فــالتقوى هــي واجهــة الســلب،  ورضــوان كلمــة ال إلــه إالَّ ّهللا   ولقد ترتسم تقوى من ّهللا 

إبتعاداً عن سخطه، � تحصل عىل رضوانه،   وروضان هو واجهة اإليجاب، فل� � تتقى ّهللا 
  هو أول من أسلم فقد تقدم عىل من سواه يف رسم كلمة التوحيد. السالم عليهوالن علياً 

ن شفا اليشء هي حرف وطرفه، والُجــرُف هــو ُمنحرفــه مــن منعطــف الطــ� الــواهي وأل 
املرشف عىل السقوط، والها رهو اإلنصداع من الخلف، فقد أسسوا هــؤالء األنكــاد بنيــان 

فانهــار بــه «مسجد الرضار عىل الطرف املنحرف الواهي املنصدع من الخلف بشف� جهنم 
  .»الظامل� ال يهدي القوم  يف نار جهنم وّهللا 

رأيت أنا فُسحة مسجد الرضار خاوية ب� بنايات دون ع�ر فسألت عنها كيــف   فقد وّهللا 
م   !.٢ال يُبنى عليها فكان الجواب كلمة واحدة كل� عمر أحرتق وتهدَّ

                                                        
����   ��� أ���� ا��ّ�  أ�� ��ل: ��� ��� �� ���د ا��ّ� ا����م ����). ا����ر �� أ���� ا���� �� أ��� ا�������      ١

���� إ�� و�� ��� �����   �ّ���� ��� ا�   ���ٕ����ن إ�� و�� ��� ��د��� ��� ���� ��� ����� و��� ��� �� ���د ا��ّ�

��� ���� ��� ������ ��ٔ��� ����� ����� ا����� و��ٔن أ��اب ا����� �� ���� �� وأ��� ������ ��� ��� ��ف 

 ��ر ��ٔ���ر �� �� ��ر ���� �����ًٔ...

 
). و�� أ���ه ���� ا���ار، ��� ���و�� ا���ار، �ٕ��� ���� ��� ��ون، ر�� ���� �� أو��ط د��� ���ـ��      ٢

���، و��� ���ٔل �� أ�� د��� ��� ��ى ��� ���و�� ���� ُ�����؟ ��ـ�� ا��ـ�اب ���ـ� وا�ـ�ة: �ـ� ���ـ� ���

�، و���� ��ـ� ا��ـ��م  ����� �� رؤ��ء ا��زراء و��ا�� ��� ��� �����ه أو ا�� ����ه د�� �� ���� ��� أن ����



 212

ذلك مشهد آخر يرسمه هذا التعب� منطقع النظــر آلثــار مســجد الرضــار يف نفــوس بناتــه 
  األرشار وبُناة كل بنايات الرضار ضد رصح اإل�ان:

»َعلِيٌم َحِكيمٌ    بَنَْوا ِريبًَة ِيف قُلُوِبِهْم إِالَّ أَْن تََقطََّع قُلُوبُُهْم َوّهللا  الَ يَزَاُل بُنْيَانُُهْم الَِّذي«
١.  

فلقد إنهار مسجد الرضار يف جحيم النار، ولكن رماداً منه بعد قــارٌّ يف قلــوب بناتــه وهــو 
إال أن تقطــع «ة مــا هــي باقيــة باغيــة ريبة، قلوب إندغمت فيها ريبة ذلــك البنيــان دائبــ

�ا هو فاعل بهــم، وهــو » حكيم«�ا يف قلوبهم  »عليم  وّهللا «بهذه الريبة املصيبة  »قلوبهم
يخافون مع هذه الريبة إنزال رضوب العقوبات واملكاره بهم، أو بسط املؤمن� عليهم ملــا 

ليها خائفون مشــفقون، ظاهروهم من العناد والشقاق، فهم أبداً بنفوسهم مسرتيبون، وع
  فال يزالون عىل ذلك إال أن تقطع قلوبهم حرسة، وتزهق نفوسهم خيفة.

وهكذا يعيش صاحب الكيد الخادع الهارع، مزعزع العقيدة، حائر املكيــدة، فهــو جحــيم 
  من داخل، محروقاً بجحيم نفيس ومن خارج، مارج من نار، جهنم يصلونها وبئس القرار.

تقطع قلوبهم موتاً وفوتــاً؟ قــد يعنــي تقطــع قلــوبهم إىل مــوتهٍم  أترى أال توبة لهم حتى
مضطرب�، حالتهم بعد توبتهم، أنهم كل� يذكرون فعلتهم تتقطــع قلوبــاً تحزُّنــاً عــىل مــا 
فعلوه، فقد ال يزالون يف تقطع قلوبهم كافرين ومؤمن�، مه� يُطمئنهم اإل�ان فيقل ذلك 

قطع اإل�ان قلوبهم املقلوبة إىل قطاع صالح مطمــنئ، التقطع قدر مكان اإل�ان، وإىل ان ي
  ، ك� أن تقلب القلب املطمنئ بذكر ّهللا  هو إمئنانه باّ�   فتقلب القلب الخاوي عن ذكر ّهللا 

  هو إخالده إىل االرض، رًىض بالحياة الدنيا وإطئناناً بها.
عــىل نفاقــه وكفــره،  فتقطع القلب بدوام الريبة باملوت أو املعيشة الضنك هو ملن يبقــى

  وتطقعها بزوال الريبة هو � آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى.
                                                                                                                                                         

��ـ� ���و�ـ� ������ـ� �����ـ� �ـ�� ��ـ�ة ��رف �� رؤ��ء ا�����ر�� ا���ا��� ��� أ�� �� ��� ������ت ������ 

 و���اد.

ذ��، و������ ��� ���و�� �� ���� إذا ��ن �� ا������� �����ً و�ُ��� ��� أ�� ر�� ا����� ��� أ��� ���� و��ل: �� ���� 

����اً �ُ�ار، ��� ��ى ���ه  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� ����� و�� ��� ��ا ا����� إ������ً ��� أ�� ��� ر��ل ا��ّ�

و�� ا��� ��اراً أ�� ��� ���ٔل �� ��� ���و��، ���� ����� �� ا�������� �� إ�� ��� ���و�� �� ����، �����ً ��� 

ـ و��  ا����م ������ا�� ���و�� �� أ�� ����ن ��� �� ��ى ���ه �� ������ ���� ����، �� ��� ��� ��� ر��� �� ا����� 

��ا أ���اً و����ا �� ������ ������ �� ��� �� ����� إ�� ���ث ��� � ـ ���ه ���ب ��� ���و�� ����اً �ُ�ار، و�� و��

 ا����ات!.

 
 .١١٠). ��رة ا�����: ا��ٓ��      ١
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فلألول� بنيان الريبة يف قلوبهم من ذلك البنيان املنهار الهار يف النار، ريبة عىل ريبتهم إذ 
� يفلحوا بكيدهم أو يُفلجوا �يدهم إالَّ أن تقطع قلــوبهم �ــوتهم فتــزول الريبــة حيــث 

ة فتــزول يكشف الغطاء، ول آلخرين هدٌم لبنيان الريبة بتقطُّــع قلــوبهم املُظلمــة إىل النــ�ِّ
  بذلك الريبة.

   من آمن باّ�   إ�ا تعم� مساجد هللاّ 
َا يَْعُمُر َمَساِجَد ّهللا « كَاَة َولَْم يَْخَش إِالَّ   َمْن آَمَن ِباّ�    إِ�َّ الََة َوآَ� الزَّ     ّهللا َوالْيَْوِم االِْخِر َوأَقَاَم الصَّ

»فََعَىس أُْولَِئَك أَْن يَُكونُوا ِمْن الُْمْهتَِدينَ 
١.  

، فكيف يعمرها من ال يعمر قلوبهم  يف عبادة ّهللا   ، خاصة بعباد ّهللا  خالصة ّ�   إن بيوت ّهللا 
؟! أم يســجد  لعبــاد ّهللا   ، ف� هي الصلة ب� من يســجد لألصــنام ومســاجد ّهللا  بتوحيد ّهللا 

أن يعمر مساجد ا، وإ�ا   ؟ فال يصلح غى راملؤمن باّ�  للمسيح أم سواه زعم أنه عبادة ّهللا 
، ثم وأولئك األنكاد هــم الطــالحون،  »و...  من آمن باّ� « هم الصالحون لهذا الصدد السمدَّ

�رتهم للمساجد ال محظورة إذاً ف� هو دور املؤمن� الفاقدين لهذه الرشوط الثالثة؟ إن ع
ـ إذا ليسوا بكافرين ـ وال محبورة إذ ليسوا هكذا مؤمن�، فهم عوان بينه�، مسموحاً لهم 

  ع�رة املساجد دون تشجيع.
  إ�ا هو ملن جمع بعد اإل�ان باّ�   فاملوقف األول لع�رة املسجد الحرام وسائر مساجد ّهللا 

، ثم ملن آمن وجاء باألهم منها، ومن ثمَّ ملن هو خاٍو عنهــا كلهــا، درجــات ٢مثلثة الرشوط
  حسب الدرجات.

مل لهذه الرشوط هي ب� إنشاء وإخبار، إخباراً أن طبيعة حال املؤمن الحا» إ�ا يعمر..«و
  بنياناً وحضوراً إلقام الصالة، وإنشاًء: لعيمر هكذا مــؤمن مســاجد ّهللا   أن يعرم مساجد ّهللا 

ثــم إقــام الصــالة وإيتــاء   والخشية من ّهللا   يف بعدي الع�ر دون سواه، فقضية اإل�ان باّ� 
  ».املسجد الحرام«، وبأحرى منها كلها  الزكاة، هي ع�رة مساجد ّهللا 

ر بيوت ّهللا «ف ومن أدمــن اإلخــتالف «و ٣» من ألف املسجد ألفه ّهللا «و»  هم أهل ّهللا   ع�َّ

                                                        
 .١٨). ��رة ا�����: ا��ٓ��      ١

 
) ����ط ��ل: ���� �� ١٢) ذ�� ا����ي ا����� �� ����� ا��ٓ��ت (٤٨٢: �١٤ق ا��� (). �����ت إ��     ٢

 .ا����م ������� �� أ�� ���� 

 
ـ ���ٔول أ��ج ا���ار وأ�� ���� وا����ا�� �� ا��ٔو�� وا������ �� أ�� �� ���� ��ل  ٢١٦: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣

 .آ�� و ���� ا��� ���:... وا����� �� أ�� ���� ا���ري ���  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�
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وعل�ً مســتظرفاً وكلمــة تــدعوه إىل الهــدى وكلمــة   إىل املسجد أصاب أخاً مستفاداً يف ّهللا 
من توضأ يف «و ١»ترصفه عن الردى ويرتك الذنوب حياًء وخشية، أو نعمة أو رحمة منتظرة

  .٢»وحق عىل املزور أن يكرم الزائر  بيته ثم أ� املسجد فهو زائر ّهللا 
، فالحضــور فيهــا هــو بــاحرى مــن ٣وإذا كانت ع�رة املسجد يف بنياته هي قضية اإل�ــان

عن الحضــور قضاياه، حيث القصد من بنيان املسجد أن يُسجد فيه دون بنيان هو خراب 
  للصالة.

ال تصلح إال للعبادة ال سواها من   �ا قرن دلينا أن مساجد ّهللا   وهنا قرن ع�رة مساجد ّهللا 
يأ� يف آخر الزمــان أنســا مــن أمتــي يــأتون : «آله و عليه هللا صىلأشغال الدنيا وك� يروى عن النبي 

بهــم   الســوهم فلــيس ّ� املساجد يقعدون فيها حلقاً ذكــرهم الــدنيا وحــب الــدنيا، ال تج
  .٤»حاجة
فال تزخرف �ا تجلب األنظــار، وكــ�   هي محال الخضوع والسجود ّ� »  مساجد ّهللا «والن 

  .٥»قوله: ما أمرت بتشيد املساجد آله و عليه هللا صىليروى عن النبي 
وال تعني ع�رة املساجد يف بنيانها ـ فقط ـ إصالح ما أرشف منها عىل خراب، بل وبأحرى 

                                                                                                                                                         

 
 ���ل:.... آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ� ��ل ���� ��ي ر��ل ������ا����م). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ا���� �� ���      ١

 
ــ� �ــ��). ا���ــ�ر أ�ــ�ج ا����ا�ــ� ��ــ�� �ــ��� �ــ� �ــ���ن ا���ر�ــ� �ــ� ا���ــ�      ٢ ــ� و ���ــ� ا�� ــ�  آ� ــ� �� �ــ�ل: و��

إ�� ا������ �� ا���� ������ �� ��ر ��م ا�����ـ� ��ـ�ع ا��ـ�س و�ـ� ����ـ�ن، و�ـ�ل  ��ل: ��� ا������� آ�� و ���� ا��� ���

 . : ا���ر وا��واح إ�� ا����� �� ا����د �� ���� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

 
��   ����اً ��� ا��ّ�  : �� ��� ��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ��� ���� ��ل ��ل   ). ا����ر أ��ج أ��� �� ��� ا��ّ�     ٣

 ��ل: أ���ا ا������ وأ���و�� ��ً�. آ�� و ���� ا��� �������ً أو�� ��� �� ا����، و��� �� أ�� ���  

 
 :آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ١٠: ١٦). ����� ا���� ا��ازي      ٤

 
:... و��� أ��ج ا�����ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  أ��ج ا�� أ�� ���� �� ���� �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ). ا����ر     ٥

������ ���ل: إ�� ��ٔ�� ��ٔ�� ا��ٔرض ��ا��ً �ٕ�ذا   : إن ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  �� ��� ا�ٕ������ �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ������� ����ٔ���ر ���� ����.���ت إ�� ���ر ����� وا�������� �ّ� وا��
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  أصل ع�رها وهذا فرع عليه تشمله ع�رة املسجد.
، حيــث العبــادة  قد تعني الخشية يف العبــادة أنــه ال يعبــد إال ّهللا »  � يخش إال ّهللا «وهنا 

ي قضية الخشية، وهي الحالة القلبية الظاهرة يف مظاهر القــال والفعــال، بصورة عامة ه
»ويخشونه وال يخشون أحداً   الذين يبلغون رساالت ّهللا «مه� كانت لها درجات أعالها ل

١.  
 ، وعــىل يف بيــت ّهللا   تحمل صاحبها عىل إقــام الصــالة ّ�   عىل ضوء اإل�ان باّ�   فخشية ّهللا 

  املحاويج.  ملكان الحشد والحرش العام فيه لعباد ّهللا   إيتاء الزكاة وأفضله ـ كذلك ـ بيت ّهللا 
  .»فعىس أولئك أن يكونوا من املهتدين«

وإقــام   ؟ أجــل، إن اإل�ــان بــاّ� »عىســ«أو ملَّا يكونوا هؤالء األكارم من املهتدين؟ فكيــف 
، ولكن اإلهتداء الج�هــ�ي الجمعــي  اء إىل ّهللا هي اهتد  الصالة وإيتاء الزكاة وخشية ّهللا 

الشامل الكافل إلسعاد الحياة فردية عالية وجمعية غالية، إ�ا هو عىل ضوء تعم� مساجد 
، آلـه و عليـه هللا صـىل  بنياناً وحضوراً وك� يف رواية اإلمام الحســن املجتبــى عــن جــده رســول ّهللا   ّهللا 

إىل ك�ل الصالة والزكاة والخشية، فليس لهم ـ إذاً ـ إال وحتى اإلهتداء الفردي هو بحاجة 
  رجاء اإلهتداء.

وال ســي� يف مــؤ�رات   ثم اهتداٌء آرخ هو استمراريته بتكافل الجمع الحاشد يف بيوت ّهللا 
الحج والعمرة، ومن ثم حسن العاقبة بذلك اإلتصال الج�ه�ي يف تحقيق عمودي الصالة 

  ثم اإلهتداء إىل الجنة.،  والزكوة يف بيوت ّهللا 
نحو قطع آمال املرشك� عــن اهتــداءهم دون ســبب » عىس«ومن ناحية أخرى قد تنحوا 

فضــالً عــن غــ� الصــالح فــال » لعل وعىس«صالح، فإن السبب الصالح يوصل إىل الهدى ب
  ».عىس«فيه وال » لعل«

ين التــي هــي هنا عساها تعني بعد اإلهتداء يف مربعه سائر اإلهتداء يف الــدار» عىس«ف
مــن كــل الجهــات وبكــل اإلمكانيــات، ويف أعــىل قممهــا   من محاصيل تعم�ات بيوت ّهللا 

» هــدًى للنــاس«و »الكعبة البيت الحــرام قيامــاً للنــاس  جعل ّهللا «حيث » املسجد الحرام«
فالقيام اإلسالمي السامي يف ذلك املؤ�ر هدًى ال بديل عنها وك� فصلناها » مثابة للناس«و

  وء آيات الحج.عىل ض
  الكلم الطيب والعمل الصالح

ــالُِح يَْر « ِه الِْعزَُّة َجِميعا إِلَيِْه يَْصَعُد الَْكلُِم الطَّيِّــُب َوالَْعَمــُل الصَّ فَُعــُه َمْن كَاَن يُِريُد الِْعزََّة فَلِلَّ

                                                        
٣٩: ٣٣).      ١. 
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يِّئَاِت لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمكُْر أُْولَِئَك هُ  »َو يَبُورُ َوالَِّذيَن َ�ُْكُروَن السَّ
١.  

الحياة الدنيا بزهراتها وشهواتها هي حياة الغرور املمر الهزة، والحياة العليا الزاهــرة هــي 
  حياة املقر العزة، فخذوها ممن ممركم ملقركم، ومن هزتكم لعزتكم!

  وّ� «عىل قدره:   زيز باّ� فع  جميعاً، ومن يعتز باّ�   فالعزة بحق املعني من الكلمة هي ّ� 
  .»العزة ولرسوله وللمؤمن�

تستأصل كل » كان«يف اع�ق الزمان واملكان أياً كان وإيان، فإن  »من كان يريد العزة«ومن 
فللــه «آصله وحاصلة ومستقبلة، فأرادة العزة أين� حصلت طــول الزمــان وعــرض املكــان 

العقيدة الوثنية املتحللة عن التوحيد، املهلهلة، فلتطلب منه العزة ال سواه، ف »العزة جميعاً 
  ليست لتحصل عىل أية عزة.

إذ يعز من اعتز به! وأخرى  »فلله العزة جميعاً «وإرادة العز قد تعني إرادتها لنفس العزيز 
يها ملن يُعبد عزيزاً  فله العبودية والطاعة جميعاً! وأما إرادة العزة  »فلله العزة جميعاً «تحرِّ

  ال تعطى لسواه!. »فلله العزة جميعاً «فمستحيلة   أن تحصل للعبد ك� هي ّ� اإللهية 
ال سواه، فالعزة جميعاً هي  »والعمل الصالح يرفعه«ال سواه  »إليه يصعد الكلم الطيب«فإن 

ال سواه! والكلم اسم جنس جمعيَّ يذكَّر مرة ويؤنب أخرى، وهكذا يكون كل جمع ال   ّ� 
  بالتاء.يختلف عن واحده إال 

تعاىل ليس له مكان عٍل فال يعني صعود الكلم الطيب إليه أّما هو، صــعوداً مــن   وألن ّهللا 
سفال إىل عٍل يف املكان، فإ�ا هي املكانة العالية له عىل كل من سواه ويف ذاتــه املقدســة، 
فكل يشٍء لديه سفل وهو ـ فقط ـ العال، إذاً فصعود الكلم الطيــب إليــه هــو صــعوٌد يف 

كانة س�ع القبول، أنه يبلغ رضاه عىل مداه وينال زلفاه دون ضياع وال إهــ�ل وال ذرة امل
  مثقال.

صعوداً إليه يوم الدنيا هكذا، مه� �لك فيه سواه ما �لكه، وصعوداً إليه يف الأخرى إذ ال 
ــدون إال ّهللا  �لــك الحكــم فيــه إال ّهللا  ــاً يحــاولون مــن يعب ــ  ! فعبث م يف كل�تهــم وأع�له

ال تــدعوهم ال يســمعوا «ونواياهم، زَعم أنها واصلة إىل معبــوديهم ألنهــم لــديهم فــإنهم: 
! »دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون برشككم وال ينبئك مثل خيرب

  دون سواه، فعلينا أال ندعو إال ءياه وال نرجو إال إياه: »إليه يصعد الكلم الطيب«إذاً ف
ية ومعرفة وتصديق وعمل وتعامل مع الواقع، هي لزام بعض البعض يف تبنــي هنا كلم ون

الطيب، ف� هو ـ إذاً ـ الكلم الطيب؟ الطيب هو مــا يُســتطاب يف ميــزان الحــق، فــالكلم 

                                                        
 .١٠). ��رة ����: ا��ٓ��      ١
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، وهو طبعاً مستطاب لقائليه وسامعيه الطيب�، انــه يف مثلــث مــن الطيــب  املستطاب ّ� 
. وال يستطاب الكلم  زاوية ـ وهو �ام الزوايا ـ هو ّهللا وهو ك�له و�امه، مه� كان رأس ال

ق، وتعامــل مــع  يف الحق �اماً، اال بنية صادقة، ومعرفة فائقة، وتصديق الئق وعمل مصدِّ
  الواقع، وآخر املطاف يف طيب الكلم هو العمل وفقه.

و ء منازله اال العمــل، ولكــن الــذي يرفعــه هــ صحيح إن الكلم الطيب دون العمل تخطى
وفاعل الرفع للكلم الطيــب هــو العلــم الصــالح، » والعمل الصالح يرفعه«العمل الصالح: 

  ، فال يرفعه ا إال بالعمل الصالح. ومه� كان حق الفاعل هو ّهللا 
فالكلم ما � يزود بزاده هو خبيث مه� اختلفــت دركــات خبثــه حســب الــدرجات، فــإن 

والحالة العوان، ال إليه وال إىل ضده  ١عهالعمل الصالح هو الذي يرفعه فالعمل الطالح يض
عوان ب� رفعه ووضعه، وكل� زاد صالح العمــل زاد الكلــم ارتفاعــاً، كــ� كلــ� زاد طيــب 

»الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات...  يرفع ّهللا «الكلم زاد صلوحاً لالرتفاع: 
٢.  

فع ثابتة دون زوال، حتى يتلوها العمل الصــالح فارتفاعــاً ومن طبع الكلمة الطيبة ان ترت
مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبــة أصــلها ثابــت وفرهــا يف   تر كيف رضب ّهللا  أ�«فوق ارتفاع: 

»الس�ء تؤ� أكلها كل ح� بأذن ربها.
٣.  

م الطيــب الــذي وكل� كان الكلم الطيب أسعد، فهو بطبيعة الحال أصعد ثم أرفع، فــالكل
يطيب  الج�ه� املحتشدة، دون اختصاص �كلِّمه، صعودها وارتفاعها ه� �يزانية آثارها 

  مزيد.  قضية الجزاء والوفاق وعند ّهللا 
ومــن »  محمد رســول ّهللا «ثم يتوها  ٤» ال إله إال ّهللا «هو » الكلم الطيب«ورأس الزاوية يف 

                                                        
:  إن ��� ��ل ���ا��ً �� ��� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل، ��ل ر��ل ا��ّ� ������ا����م). �� ����� ا���� �� أ�� ����      ١

�� او �����، �ٕ�ذا ��ل ا�� آدم و��ق ���� ����� ر�� ���� ����� إ�� ا��ّ� وإذا ��ل و���� ���� ���� رد ���� ���   ����

 �� ا���ر.���� ا����� و��ى �� إ 

 
١١: ٥٨).      ٢. 

 
٢٤: ١٤).      ٣. 

 
و�� ��ٔ�� ا�� ا����م ����� �� أ��� ا������� ـ ا������ �� ا������ج �� ا��ٔ��� �� ���� ٣٥٨: ٣). ����� ا�����ن      ٤

ا���ا ��ل: �� ا��� ا������� �� ��� ���� ���� إ�� ��ش ر��؟ ��ل: ����� أ�� �� �� ا���ا أ��ٔل ������ً و�� 

 �ما��� ������ل: �� أ��� ا������� »!  �� إ�� إ�� ا��ّ�«���ٔل ������ص، �� ���� ���� إ�� ��ش ر�� أن ���ل ���� �����ً 
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واأل�ة من ولده الطاهرين  السالم عليهلتوحيدية وهي الزاوية الثالثة والية عيل ثم تتمة الوالية ا
السالم عليهم

١.  
بصورة مطلقة، الشاملة لهذه الثالث، وكل كلم طيــب يتبنــى » الوالية«فالكلم الطيب هو 

ة الرسالية املتمثلــة التوحيد كاصل، ومن ثم املعاد وهو لزام التوحيد، ك� النبوة، ثم الوالي
هي الكلم، حيــث تجمــع يف »  ال إله إال ّهللا «فيمن يحملونها ك� هي، إذاً فالكلمة الطيبة 

  حقها وحاقها كل الكلم الطيب.
فها هي يف الكلم الطيــب والعمــل الصــالح يرفعــه، عــزة الحظــوة  »من كان يريد العزة«ف

  املعنوية، وعزة الزلفى إىل مبدء العزة ومنشئها.
ولو ال إقرارهن «عرش �كانه ومكانته هو مصعد الكلم الطيب ك� هو مصعد املالئكة: وال

له بالربوبية وإذعانهن له بالطواعية ملا جعلهــن موضــعاً لعرشــه وال مســكناً ملالئكتــه وال 
  .٢»مصدعاً للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه

فليست العزة عناداً جامحاً عىل الحق، جانحاً غارقاً يف أنانية الشهوات، ضارباً يف كــل عتــو 
  وتجربُّ واستكبار، فإنها تنازالت عن رصاط اإلنسانية إىل ح�ة الحيوانية النكراء!

قرب إليه والزلفــى لديــه، يف ســلب إ�ا العزة هي االتصال �عدن العزة غ� املحدودة، بالت
إال «سلباً لكل عبادة وخشوع وخنوع آفاقية وأنفسية، ثم إيجــاب مطلــق » ال إله«مطلق 

،  فال يعبد إال إياه، وال يطيع إال إيــاه، هنالــك ترتفــع الجبــاه صــامدة يف ســجودها ّ� »  ّهللا 
  !. متعالية عن الخنوع لغ� ّهللا 

  ! لكن:هذه هي العزة وهؤالء هم األعزة
                                                                                                                                                         

�����ً ���� ذ���� ��� ���� ا���ف ا���ف   ؟ ��ل: �� ��ل: �� إ�� إ�� ا��ّ� ��� ��اب �� ��ل: �� إ�� إ�� ا��ّ�

�����ً ��ق أ��اب ا����وات و���ف ا������� ��� ���ل   ا��ٔ��د �� ا��ق ا��ٔ���، �ٕ�ذا ��ل �����: �� إ�� إ�� ا��ّ�

، �ٕ�ذا ��ل ����� �����ً �� ���� دون ا���ش ����ل ا����� ا���� و����  ا������� ����� ����: أ����ا ����� ا��ّ�

���� إذا ��ن  »إ��� ���� ا���� ا���� وا���� ا����� �����«و����� ��ٔ���ن ������ ��� ��ن ��� �� ��� ��ه ا��ٓ�� 

 ���� �����ً ار��� ���� و�����.

 
�� ا��ٓ�� ��ل: ا���� ا���� �� ��ل ا����� �� إ�� إ��  ا����م ����). ا����ر �� ا����� ���� �� ا�ٕ���م ا����      ١

وا���ـ� ا��ـ��� ����ـ� ��ـ� د���ـ� و���ـ�   �ءه ���ـ�ء ا��ّـ�و�����ـ� ��ـ�ً و���ـ  و��� و�� ا��ّ�  ���� ر��ل ا��ّ�  ا��ّ�

 وا����ده ا��ي �� ���� ��ٔن ا����م ���� ��� ���� ������.

 
 ا���� �� إ��ار�� را�� إ�� ا����وات. و���� ا����م ����). �� ��� ا������ �� ا�ٕ���م ���      ٢
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ــالُِح يَْر « ِه الِْعزَُّة َجِميعا إِلَيِْه يَْصَعُد الَْكلُِم الطَّيِّــُب َوالَْعَمــُل الصَّ فَُعــُه َمْن كَاَن يُِريُد الِْعزََّة فَلِلَّ
يِّئَاِت لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمكُْر أُْولَِئَك ُهَو يَبُورُ  »َوالَِّذيَن َ�ُْكُروَن السَّ

١.  
دون مكــر، وهنالــك حســنات هــي ـ » يعملون السيئات«وهناك » �كرون السيئات«نا ه

  بطبيعة الحال ـ خالية عن كل مكر، حيث املرا� يف حسنات ليست حسناته حسنات.
�كــرون «ابتغاء العزة منهــا وهــي ـ يف الحــق ـ مــن أســباب الذلــة، و» �كرون السيئات«

ا هي أسباب العزة، ذلك املكر املاكر يجعل من ارائه للضعفاء واملستضعف� أنه» السيئات
سيئاتهم عقبات متعديات أن يضل بها من ال يعقلون، ويغرت بها من ال يشعرون وهنالــك 

  الطامة الكربى!
ومكــر «لفاعل السيئات غفران أم عذاب غ� شديد، ولكن ماكر السيئات له عذاب شــديد 

  !.»إن الباطل كان زهوقاً «االمتحان بائر غ� سائر إال ردحاً من زمن  »أولئك هو يبور
  عىل كل حال  ذكر هللاّ 

»ِذكْرا كَِث�ا َوَسبُِّحوُه بُْكرًَة َوأَِصيالً   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذْكُُروا ّهللا «
٢.  

حالة خاصة، ، وك� اإل�ان لىس لحد حٌد أو زمان أو مكان أو  وذكر ّهللا   من لزام اإل�ان باّ� 
ما من يشٍء وإال وله حدٌّ ينتهي إليه إال الــذكر فلــيس لــه «عىل كل حال، ف  كذلك ذكر ّهللا 

عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدثن وشــهر رمضــان فمــن   حدٌّ ينتهي إليه، فرض ّهللا 
عز وجل � يرض منه بالقليل   صامه فهو حده، والحج فمن حج هو حده، إال الذكر فإن ّهللا 

» يجعل له حداً ينتهي إليه...و�
٣.  

                                                        
١٠: ٢٤).      ١. 

 
٤٢: ٣٣).      ٢. 

 
�� أ��ل ا����� ��ة �� أ������ �� ��� �� ز��دة �� ���� �� ����  ١٤٧ح ٢٨٤: ٤). ��ر ا������      ٣

��اً ����� إ��� ��ل:   ��ل:... �� ��� ا���� ���ل: �� ���� ا��ّ� ا����م ����  ا��ٔ���ي �� ا�� ا���اح �� أ�� ��� ا��ّ�

�ـ� ��ـ��� ا��ّـ�  ���� ا���� ��� ��� أ��� ��� وأ�ـ� ��ـ��� ا��ّـ� �ـ��ما� ����و��ن أ��  و��ـ� �ـ�ن   وآ�ـ� ��ـ� ا���ـ�م وأ

و��ن ������ ���ٔ����   و��� أرى ����� ��ز��ً ����� ���ل: �� إ�� إ�� ا��ّ�  ���ث ا���م �� ����� ذ�� �� ذ�� ا��ّ�

و�� ��ن �� ���ء ��� أ��ه ������، وا���� ا�ـ�ي ��ـ�أ ��ـ� ������ ��� ���� ا���� و��ٔ�� ا���ا�� �� ��ن ���أ ��� 

�� و�� ��� ���� ����� و����ه ا������� و����ه ا������� و��ـ�ء ��ٔ�ـ� ا��ـ��ء ��ـ� ��ـ�ء   ا���آن و���� ا��ّ�

��ن ��� ����� و����ه ا������� و����ه ا���  ا����� ��ٔ�� ا��رض وا���� ا��ي �� ���ء ��� ا���ن و�� ���� ا��ّ�

أ�� أ����� ���� أ������ أر���� �ـ� در�ـ���� وأز���ـ� ��ـ� ��ـ���� و��ـ� ��ـ� �ـ� آ�� و ���� ا��� ���  و��ل ر��ل ا��ّ�
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صل حالة يف القلــب تظهــر يف مظــاهر االقــوال واألفعــال، والن اللســان يتــأثر والذكر يف األ 
  بالقلب يف ذكره والقلب يؤثر فيه، لذلك يُسمى ذكره ذكراً وإال فليس إال لقلة البغبغاء ـ .

عنــدما أحــل لــه   أكرب. ولكن ذكر ّهللا   وّهللا   وال إله إال ّهللا   والحمد ّ�   ال أقول سبحان ّهللا «و
والقلب الٍه والعمل متخلــف عــن   . فاشتغال اللسان بذكر ّهللا ١»عندما حرم عليه  ّهللا وذكر 

  ، أو يذكر ّهللا  ، فليسكت عن ذكر ّهللا  ، إنه ليس ذكراً، بل هو مهانة واستهتهار باّ�  رشعة ّهللا 
  يف حالله وحرامه!.

ته» ذكراً كث�اً «ف ـ  ا، كــ�ة تعني ك�ة يف عدة وك�ًة يف ُعدة، عدة الجوارج والجوانح وعــدَّ
العدد بعددها، ولكٍل بك�ته، وك�ة العدد بحق الذكر وحاقه، دون أن يرتك باطن الذكر إىل 
ظاهره، أو ظاهره إىل باطنه، أو يرتك ُعدته إىل عدته أو ِعدتــه إىل ُعدتــه ولــيكن محافظــاً 
عىل باطن الذكر كمحور أصيل يتبناه طول حياته، فذكره بالقلب هو قلــب الــذكر وســائر 

  هو قاكب الذكر! الذكر
بقلوبكم يف َعدد وُعَدد، وبألسنتكم ىف َعــدد وُعــدد، يف حلكــم  »ذكراً كث�اً   أذكروا ّهللا «ف  

وترحالكم، وعىل كل أحوالكم، حيث النسيان أياً كان وأيان يخلف قدره العصيان، ال تقــل 
  اذكــروا ّهللا بلسا� قيل إنه منافق، ما دمت ذاكره بقلبــك ولســانك ف (  إن أك�ت ذكر ّهللا 

! فإ�ا املجنون من ال يــذكر ٣»حتى يقولوا مجنون«و ٢حتى يقول الن�فقون إنكم مراءون)
                                                                                                                                                         

�� و�� ����اً �ـ�   ا�����ر وا��ر�� و��� ��� �� أت ����ا ��و�� �������� و�������؟ �����ا: ���، ��ل: ذ�� ا��ّ�

ذ�ـ�اً و�ـ�ل ر�ـ�ل   : أ����� ��ّ�آ�� و ���� ا��� �����ل: �� ��� أ�� ا�����؟ ���ل  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��ء ر�� إ�� ا���� 

��ل: » �� أ��� �����ً ذا��اً ��� أ��� ��� ا����� وا��ٓ��ة و��ل: �� ���� �����: و�� ���� ������ آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

 . �� ������ �� ���� �� ��� ا��ّ�

 
�� ا���� ا�����  ا����م ����  �� ا����ل �� ز�� ا����م ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ� ١٥٦ح ٢٨٧: ٤). ��ر ا������      ١

  ���ٍء أ�� ���� �� ���ث ���ل ������، ���: و�� ��؟ ��ل: ا�����ة �� ذات ��ه وا�����ف �� ���� وذ�� ا��ّ�

 ...����اً أ�� أ�� �� أ��ل:

 
�� أ��� �� زوا�� ا���� �� أ�� ا���زاء   ـ أ��ج ا����ا�� �� ا�� ���س و��� ا��ّ� ٢٠٥: ٥). ا��ر ا�����ر      ٢

 :...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 
  �ـ� ��ـ�ن وا��ـ��� و�ـ��� �ـ� أ�ـ� �ـ��� ا��ـ�ري أن ر�ـ�ل ا��ّـ�). ا����ر أ��ج أ��ـ� وأو ���ـ� وا     ٣

 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���
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  ، واملنافق من ال يوافق لسانه قلبه أو قلبه لسانه! ّهللا 
أال   الذين آمنوا وتطمنئ قلوبهم بذكر ّهللا «من مخلقات اإل�ان عىل قدره ومستواه   ذكر ّهللا 

»بذكر تطمنئ القلوب
١.  

حالة إيجابية ذُكراً لذاته تعاىل وأفعاله وصــفاته، وقصــورنا الــذا� عــن أن   وألن يف ذكر ّهللا 
وســبحوه بكــرة «ندركه سبحانه قد يوردنا موارد الخطأ عنــد ذكــره، فلنشــفعه بتســبيحه: 

تسبيحاً بحمده! أم يف الــوقت�  وأصيالً، من بكرة إىل أصيل ومن أصيل إىل بكر كل� ذكرناه
أذكر� بعد «األصليل�: بكرة وأصيالً، ل� يصفو ذكره عن كل كُدر، وك� يف حديث قديس. 

  .٢»الفجر وبعد العرص ساعة أكفك ما بينه�
يف تحقيق  آلـه و عليه هللا صىل  وتسبيحاً، أسوة برسول ّهللا   فليكن املؤمن بت�م ذاته وتعلقاته ذكراً ّ� 

»... إليكم ذكــراً رســوالً يتلــوا علــيكم آيــات ّهللا   قد أنزل ّهللا «:  أمر ّهللا 
فيصــبح حينئــٍذ مــن  ٣

، لــذلك ال يشــمله  فال ينىســ ّهللا » ذكراً رسوالً: « والن الرسول هو بنفسه ذكر ّهللا  ٤املفردين
  . وع� سوى ّهللا   إتقاًء عن زهوة القرب إىل ّهللا »  تق ّهللا أ «وإ�ا » الذين آمنوا«خطاب 

  يف مراقبة دائبة، يجعل العبد ذكــراً ّ�   اشتغاالً باّ�   واإلنشغال عن ّهللا   فاتصال القلب باّ� 
»فأذكرو� أذكركم«يذكره أك� من ذكره   ثم ّهللا   وسبحان ّهللا 

  قــول ّهللا وأين ذكر من ذكر؟ ي ٥

                                                        
٢٨: ١٣).      ١. 

 
��: ���ـ� �ـ��� �ـ� ر�ـ� ��ـ�رك و��ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ). ا����ر أ��ج أ��� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّـ�     ٢

وأ���ه وأ���ه وأ�ـ���   ��ل: ��ن أ��� أذ�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  أذ����... وأ��ج أ��� �� أ�� أ���� أن ر��ل ا��ّ�

وأ���� ��� ���� ا���� أ�� إ�� �� أن أ��� ر����� أو أ��ـ� �ـ� و�ـ� أ�ـ����� و�ـ� ��ـ� ا���ـ� ��ـ� ��ـ�ب 

 ا������.ا���� أ�� إ�� �� أن أ��� أر�� ر��ب �� و�� 

 
١٠: ٦٥).      ٣. 

 
��� ا����دون ����ا و��  آ�� و ���� ا��� ���  �� و���� وا�����ي �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�). ا����ر أ��ج أ�     ٤

 ����اً.  ؟ ��ل: ا��ا��ون ا��ّ� ا����دون �� ر��ل ا��ّ�

 
١٥٢: ٢).      ٥. 
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  .١»من ذكر� يف نفسه ذكرته يف نفيس ومن ذكر� يف مألٍ ذكرته يف مألٍ خ� منه«تعاىل: 
  ولنئ قلت إن بواعث النسيان كث�ة كموانع الذكر، فكيــف للعبــد الضــعيف أن يــذكر ّهللا 

  ؟ فالجواب:كث�اً 
ُهَو الَِّذي يَُصــيلِّ َعلَــيُْكْم َوَمالَئَِكتُــُه لِيُْخــرَِجُكْم ِمــْن الظُّلُــَ�ِت إَِىل النُّــوِر وَكَــاَن ِبــالُْمؤِْمِنَ� «

»رَِحي�
٢.  

عليكم هي إنزال رحمته وصلوات مالئكته هي استزادة فيها باستنزال رحمته،   فصوات ّهللا 
الــذين أهتــدوا زدنــاهم «كثــ�اً ف  تخلفها املحاولة الدائبة لذكر ّهللا   ان من ّهللا رحمتان اثنت

  .»هدىً 
  ، وبحلــو ّهللا  هنالك ظل�ت تحول دونك والنور، ولكنك بحولــك يف كــل أحوالــك بــذكر ّهللا 

ليخرجكم مــن الظلــ�ت «» وقوته، سوف تخرج من ظل�ت النسيان إىل نور الذكر اإل�ان
،  فنســيان ّهللا   الواحد والظل�ت عدة هي ذكر غ� ّهللا   لنور واحد هو ذكر ّهللا : فا»إىل النور

عليه ومالئكتــه   كث�اً فصلوات ّهللا   وليس يخرج املؤمن من الظل�ت إىل النور إال بذكر ّهللا 
  !. إذ ال حول وال قوة إال باّ� 

ــذاكرين ّهللا  ــة لل ــتغفارهم:   ومــن صــلوات املالئك ــم واملالئكــة ي«اس ــد ربه ســبحون بحم
»ويستغفرون ملن يف األرض....

  إن ّهللا «ك� ومنها استنزال رحــ�ت اخــرى كرفــع درجــات:  ٣
»ومالئكته يصلون عىل النبي...

٤.  
  يصيل علينــا ومالئكتــه وأيــن صــالة مــن صــالة؟ وقــد قــال رســول ّهللا   وّهللا   نحن نصيل ّ� 

هل يصيل ربك؟ قال: نعم ـ قلت: وما صــالت؟ قــال: ســبوح  السـالم عليـهقلت لجربيل  آله و عليه هللا صىل
  .٥»قدوس سبقت رحمتي غضبي

                                                        
 :.... ��ل ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ). أ���� ا����ري �� ر��ل ا��ّ�     ١

 
٤٣: ٣٣).      ٢. 

 
٥: ٤٢).      ٣. 

 
٥٦).      ٤. 

 
ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� �� ���� ���ء �� أ�� ر��ح �� أ�� ����ة ��ل  ٢٠٦: ٥). ا��ر ا�����ر      ٥

 ...-���:  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�
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جمع هذه الثالث انعطاف بحرمة إنــزاالً واســتزاالً وعبوديــة، فإنــه صــلة بــ� هــذه وقد ي
عىل عباده درجات أعالها صلواته عىل رسوله، وأدناهــا عــىل أد�   الصلوات! وصلوات ّهللا 

  املؤمن� وبينه� متوسطات.
ن خصوصها مه� كا  فإذ يصيل ربنا علينا فهال نصيل عىل عباده الصالح� تخلقاً بأخالق ّهللا 

  .١بخصوص املخلص�
»تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَلَْقْونَُه َسالٌَم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجرا كَِر�ا«

٢.  
عىل أية حال ألنه هو بنفسه سالم فال يحتاج   ؟ وال سالم عىل ّهللا  اتراه سالماً منهم عىل ّهللا 

م عىل بعض؟ وهو سالم املؤمن� إىل سالم من عبيده الفقراء إىل سالمه! ام سالماً من بعضه
مه� عمت النشــأت� للمخلصــ� واملخلصــ�، » يوم يلقونه«يف النشأت� دون اختصاص ب

  حيث السالم يوم الدنيا يعم املؤمن� ك� يف يوم الدين!
  إنه سالم أخلص من السالم يوم الدنيا وأسلم، فإنه سالم يف لفظه ومعناه وُمغياه.

  استعانة بالصرب والصالة
الَِة َوإِنَّهَا لَكَبِ�ٌَة إِالَّ َعَىل الَْخاِشِعَ�  الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمالَ « ْربِ َوالصَّ قُو َربِِّهــْم َواْستَِعينُوا ِبالصَّ

»َوأَنَُّهْم إِلَيِْه رَاِجُعونَ 
٣.  

بغية   وتنديٍد ببني إرسائيل ـ يأمرهم ّهللا وهنا ـ وبعد أوامر �انية ونواهي أربعة متداخلة 
بالصــرب والصــالة،   تحقيق اإلئــت�ر واإلنتهــاء، والتحليــق عــىل عــوائقه�، أن يســتعينوا ّهللا 

  بجناحي السلب واإليجاب.

                                                                                                                                                         

 
). أذ�� أ��� ��� أ��� ��� آل ���� �� أ��� ��ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ�� ا��ـ�ام �ـ����ض ��ـّ� ��ـ�      ١

  ���� ا��ٓل؟ ��� ��ن ا����ل أ���� أن ���� إ��� ا��ٓل، ���� ��: أ�����ً ����ن ��� أو��د ا��ٓل، ���: إن ا��ّ�

�ن و��� ���� ��� ا������� �� آل ا���� وو����! ��� ��: ����ذا �� ���� ����� و����� �� أد�� ��ا�� ا�ٕ���

إذا ��ف ا��ٓل ا��� و�� ��د وا����ات در��ت �ـ� ����ـ� �ـ�   �����ن ا���� إ�� ا��ٓل؟ ��� �����ً ����ل ا��ّ�

� در�� وا��ة ��� �� در��ت، ����� ��� ا���� وا��ٓل ���� �� در�� �� ���� ��� ����� �ـ� ا��ـ����� ��ـ

 ��� ��ه!.

 
٤٤: ٣٣).      ٢. 

 
 .٤٦). ��رة ا����ة: ا��ٓ��      ٣
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والصرب هو الصرب اإلستقامة يف الهزاهز، والصمود عن نزوات الشهوات واللذائــذ، فرضــاً أم 
وإن كان هو من أفضل الصرب، لبعده عن الرياء، ونفيه  ١ومسواه، دون اختصاص بصرب الص

أو حرصه للشهوات، وهو سياح شامل لسائر الصرب بســائر مجاالتــه وجلواتــه، كصــرب عــىل 
  .٢»عصيةاملصيبة وصرب عىل الطاعة وصرب عن امل

الحصــ� يف كــل بأســاء ورضاء وحــ� البــأس، كطاقــة   إنه الصرب الجميــل املتــدرع درع ّهللا 
ة تسلب عن اإلنسان كــل إنتكاســة إ�انيــة يف داخلــه أو خارجــه، ويعبــد لــه صامدة سلبي

، فإنه شــاق طويــل، مــٌيل باألشــالء والــدماء،  الطريق لخوض املعارك اإليجابية يف سبيل ّهللا 
وهــو للمــؤمن «بالعقبات والعقوبات، والصرب هو الزاد الذي ال بد منه ملواجهــة املشــاكل 

هو من اإل�ان �نزلة الرأس «بل  ٤»الصرب نصف اإل�ان«يف كافة املعاك، بل  ٣»أم� جنوده
لصــرب أحــدكم «و ٥»� باقي الجسد وال إ�ان ملــن ال صــرب لــهمن الجسد إذا قطع الرأس ن

                                                        
�� �� ����� و���ه، ����ٔ��د�� ا�����ة �� �����م » ا���م«). إذا �� ��ن �� ا����� ��� ��ٔ�� ����� ا���ص      ١

�� ا��ٓ��: ���� ������ ا���م  ا����م ����  �� ��ب ا���ي و���ن ا���اق ا��ٔ���، ��� ��و�� �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�

�� و�� ���ل: وا������ا ������ وا����ة، ورواه ���� �� ا�����   ����� �ٕ�ن ا��ّ� و��ل: إذا ���� ������ ا���ز�� ا���ة

 .ا����م ������� 

 
ـ أ��ج ا�� أ�� ا����� �� ���ب ا���� وأ�� ا��ـ�� �ـ� ا��ـ�اب وا�ـ����� �ـ� ��ـ��  ٦٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 .آ�� و ���� ا��� ���  ا���دوس �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 
  ـ ا��ج ا����� ا�����ي ا��ٔ��ل �� ا�� ���س ��ل: ��� ذات ��م رد�� ر��ل ا��ّ� ٦٦: ����١ر ). ا��ر ا�     ٣

���؟ ���: ��� ـ ��ل: ���� ������ �ٕ�ن ا���� ���� ا����� وا����   ��ل: إ�� أ���� �����ً ����� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ».ه وا���� أ��� ���دهوز��ه وا���� د���� وا���� ���� وا���� أ��ه وا��� أ��

 
ا���� ��� ا�ٕ����ن : «آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا������ �� أ�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٦٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٤

 ».وا����� ا�ٕ����ن ���

 
 ��ل:... ا����م ����ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� ���ب ا�ٕ����ن وا������ �� ���   ٦٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٥
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  .١»ساعة يف بعض مواطن اإلسالم خ� من عبادته خاليا أربع� سنة
دون الصرب التخاذل والتكاسل واملسايرة امل�يرة، صرباً عىل الظلــم والضــيم، صــرب الهز�ــة 

  الخواء عن إستقامة اإل�ان والصمود!.
ة الِصــالت ك� الصالة هي الصالت، فإنها عمود الــدين وعــ�د اليقــ�، مهــ� شــملت كافــ

آلـه و عليـه هللا صىل، إال أن الصالة هي القمة فيها، وك� كان يستع� بها الرسول  اإليجابية باّ� 
عــن  ٢

ة، حيث القلب يستمد منها قوة وتحس الروح فيهــا صــلة، والــنفس زاداً أنفــس مــن  الُغمَّ
ملـُـدد، وصــلة ورصــيد حــ� عرض الحياة الدنيا واع�ل اآلخرة، فهي إذاً مدد ح� تنقطــع ا

وهو الوثيــق الصــلة  آلـه و عليه هللا صىلتنقطع الصلة وينفد الرصيد، ومزيد للرعيل األعىل كالرسول 
  . ، دائب الرصيد إىل ّهللا  باّ� 

هنا يتقدم الصرب عىل الصالة ـ عىل فضلها ـ ألنه سلب وهي إيجاب: إزالًة ملا ال ينبغي ثم 
  تخلية وهي تحلية، فهو تهيئة وهي تعبئة.تحصيالً ثم ال ينبغي، فإنه 

، دون اختصــاص �ــن خوطبــوا مــن بنــي  وهذان الجناحان ه� لزام كل ســالك ســبيل ّهللا 
إرسائيل وك� يف سائر القرآن، حيث يعم كافة األشباه والنظائر، وك� اختصــت آيــة أخــرى 

»مع الصابرين  يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن ّهللا «باملؤمن�: 
توجيهاً دائبــاً  ٣
  مستمر اإليحاء من هنا وهناك، دون رسوب فيمن خوطبوا يف ُعجالة النزول.

فالصرب الذي ال يستعان به، والصالة التي ال يستعان بها، ه� خاويان عن الصــرب والصــالة، 
  وه� لغ� الخاشع�.

                                                        
��ـ� ر��ـ�ً ��ـ�ٔل ��ـ� ��ـ�ء  آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� ���� أن ر��ل ا��ّ� ـ أ���� ا������ ٦٧: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 :...آ�� و ���� ا��� ���  أ�� أردت ان آ�� ��ا ا���� ��ٔ���ا ��� وأ���� ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: �� ر��ل ا��ّ�

�� ��� أذا�� ��� �� ا����� ا��ي �� ����� ا���س و�� ��ل: ا����� ا��ي ����� ا���س و�� آ�� و ���� ا��� ���و��� ���  

 ».���� ��� أذا��

 
إذا أ���� آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج أ��� وأ�� داود وا�� ���� �� ����� ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ٦٧: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 أ�� ��غ إ�� ا����ة.

��ل: ����ا ـ ���� ا��ٔ����ء ـ �����ن إذا ����ا  آ�� و ���� ا��� ����� وا������ وا�� ���ن �� ���� �� ا���� و��� أ��ج أ�

 إ�� ا����ة.

 
١٥٣: ٢).      ٣. 
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ما هي الكربى هنا إال عىل الخاشع�؟ أهــي الصــالة ترى ».وإنها لكب�ة إالّ عىل الخاشع�«
املستعان بها ونع� هي، فإنها ثقيلة شاقة إال عىل الخاشع�؟ أم الصالة أية صالة فكــذلك 
األمر، وإن كانت أخف حمالً وثقالً؟ أم هي اإلستعامة بالصرب والصالة مه� اختلفا ِحمالً يف 

فعل الواجبات وترك املحرمات، مه� اختلفت االستعانة به�؟ أو هي ه� وما قبله� من 
  هي أيضاً يف ِحملها؟.

لكل وجه عىل اختالف درجاتها ومرجحاتها لفظياً، أو معنوياً، والجمع أوجه، فإن الصالة ـ 
فقط ـ كب�ة إال عىل الخاشــع�، فضــالً عــن املســتعان بهــا، واإلســتعانة بهــا، ثــم والصــرب، 

ثم وما تقدمه� من فعل الواجب وترك املحرمات، وإن  واملستعان به منه، واإلستعانة به،
كانت الصالة املستعان بها، غ� الكب�ة الثقيلة، تكفي َحمالً لحمل الصرب ومــا قبــل الصــرب 

  ».وإنها لكب�ة إال عىل الخاشع�«
  !.»الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم اإليه راجعون«ومن الخاشعون؟: 

  !.»ن يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعونالذي«ومن هم الخاشعون؟: 
والخضــوع  ١» ا� يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لــذكر ّهللا «الخشوع من حاالت القلب: 

خضعت جوارحــه   ، فمن خشع قلبه ّ�  للجوارح، ويجمعه� خنوع التعظيم والعبودية ّ� 
  ارغ.، وقد تخضع الجوارح والقلب ف ّ� 

، مه� اختلفت ماتبه، فكيف  يتبنى اإل�ان السليم أن يخنع الخاشع بكله ّ�   فالخشوع ّ� 
ومــا لهــم بــه مــن «والظن يف مجال املعرفة مقدوح ال ممدوح؟:  »الذين يظنون..«يفرس ب

»علم إن يتبعون إال الظن وإن هم إال يخرصون
٢.  

م ك� هنا فهو ظن العقل وال يكفــي يف اإل�ــان. بــل وعلــم والحل أن الظن قد يقابل العل
  العقل إ�ا يفيد إذا دخل القلب وتحول اعتقاداً راجحاً ثم اليق�.

وقد يقابل اليق� فهو ظن القلب الذي يساور العلم، وهو أحياناً أقــوى مــن علــم العقــل 
مل� بعقــولهم إذ قــد رغــم العــا  خاشعون ّ�   حيث الظانون يف قلوبهم كلهم مؤمنون باّ� 

  .»وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم«يجحدون: 
وآية الخاشع� الظان� تعني ظن القلب وجاه اليق�، ال ظن العقل وجاه العلم، ك� ويدل 

قال الذين «عليه الخشوع وهو حالة للقلب ال سواه، و�اثلها آيات أخرى �دح هكذا ظٍن: 

                                                        
١٦: ٥٧).      ١. 

 
١١٦: ٦).      ٢. 
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١» ليلة غلبت فئة كث�ة بــإذن ّهللا كم من فئة ق  يظون أنهم مالقوا ّهللا 
إ� ظننــت ا� مــالق «

يف األرض ولــن نعجــزه   واان ظننــا أن لــن نعجــز ّهللا «(:)  »حسابية * فهو يف عيشــة راضــية
»هرباً 

»اال يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم«أو تندد �ن ال يظن:  ٢
٣.  

والقرآن كتاب عــر� مبــ�، والظــن هــو  �٤ فصيح وال صحيح أن يعرب عن العلم بالظنفغ
الظن يف موقفه والعلم هو العلم، طاملا كان ظن القلب عل�ً ومن أقواه، ك� وعلم العقل 
ظن يف القلب أو من أضعفه، ومــن املــايز بــ� العلــم واليقــ� وظــنه�، أن العلــم وظنــه 

 مراس يف صــالح، واحــرتاس عــن أي طــالح، يحصالن بربهان عقيل أو حيس دون حاجة إىل
ولكن� اليق� أو ظنه ال يحصالن بعد العلم العقيل إال باالع�ل الصالحة وتــرك الصــالحة، 
حيث اليق� هو سكون الفهم واطمئنان القلب مع ثبات الحكم، والعلم ثبات للحكم وقد 

  للعلم مراتب. يكون القلب جاحداً او مضطرباً، لذلك ترى أن لليق� مراتب وليست
وترى أليس يق� القلب من علمه وعينه وحقه أحق أن يكون تفس�اً للخشوع من ظنــه؟ 
  فل�ذا جيء هنا بظنه، وكأن الخاشع� املوقن� يف مثلثة الدرجات ليسوا من الخاشع�!؟.

ذلك ألن اآلية تعني جموع الخاشع� بــدرجاتهم، املبتدئــة بظنــه ـ بدرجاتــه ـ ثــم يقينــه 
طاملا الق� يف مثلثه أيضــاً » حق اليق�«وحقه: » ع� اليق�«وعينه: » علم اليق�«بعلمه: 

ـ   درجات فوق بعض ودون أن تقف لحدٍّ يف مجاالت املعرفة والزلفــى، وكــ� املعرفــة: ّهللا 
  ليس له حد محدود.

فك� أن ظن القلب ويقينه درجات فالخاشعون به أيضاً درجــات، يجمعهــا أن الصــالة أم 

                                                        
٢٤٩: ٢).      ١. 

 
١٤: ٧٢).      ٢. 

 
٤: ٨٣).      ٣. 

 
�� ا��ٓ��  ا����م ����). و���ا ����� ا����د�� ا��� ���� ا��� ��� ������ أو ا����� ��� رواه �� ا������ �� ���      ٤

: ١(��ر ا������  »���� أ��� �����ن أ��� �����ن و����ون و������ن و���ون �����اب وا����ب وا��� ���� ا����«

ـ �� ��� ا���  ٩٥: ١). ��� ���� أن ��� ا��� ��� ���� ا�����، �� أن ا��� ���� ���� و��� ��وي �� ا�����ن ٧٦

إذا �� ��� أن ���� ��� ا��� �� ��ٍ� ا��� و�� » : ���ل: �����ن أ��� ������ن وا��� ���� ����ا����م ����ا������� 

 ا���� ا��ي �� ��� و����. ��� ا�����، ا���� إ�� ������ف ����� ���

 



 228

، يجنحــون إىل  وخشــوعهم ّ�   ا؟ ليست عليهم كب�ة ثقيلة، فــإنهم يبخــوعهم أمــام ّهللا ماذ
وطاعته، بل ليس لهم يف الحياة ألذَّ من الصالة، وك� يروى عــن أول العابــدين:   عبادة ّهللا 

»يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشع�«»: وقرة عيني الصالة«
١.  

ف� هــو لقــاء  »الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون«لخاشعون هؤالء هم ا
  الرب؟ وما هو الرجوع إىل الرب؟ دعامتان للخاشع� بعد الصالة وهي عمود الدين؟

قرينة قرن اللقاء بالرجوع تدلنا عىل أن ليس اللقاء هو الرجوع مطابقاً حتى يفرس برجوع 
ب، املختصة باللقاء منذ املوت، بل هو لقاء الــرب أيــا املوت أو الحساب أو ما بعد الحسا

كان وأيان، يف حياة الدنيا العمل وال حساب، أو األخرى الحساب وال عمــل، ومــن أســباب 
فمــن كــان يرجــوا لقــاء ربــه «لقاء الرب يوم الدنيا هو العلم الصالح النــابع عــن اإل�ــان: 

»فليعمل عمالً صالحاً وال يرشك بعبادة ربه أحداً 
واعلموا أنكم مالقــوه وبرشــ   وأتقوا ّهللا « ٢

»املؤمن�
يا أيها اإلنسان إنك «كدحاً وسعياً وعناًء يف إزالة الحجب وترك الهوى حتى يلقاه:  ٣

»كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه
من عمــل «لطيبة: وهي الحياة ا  لقاًء معرفياً ورضوناً من ّهللا  ٤

»صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينــه حيــاًة طيبــة...
. وأمــا اللقــاء القــرب قيوميــاً ٥

وما سواه دون كدح، فإنه لــزام ربوبيتــه ومربوييتهــا، كــ� وأن   وعلمياً فهو حاصل ب� ّهللا 
اختص لقاء الرحمة والثواب  اللقاء املعرفة الرضورية باملوت ثم الحرش يعم الجميع، مه�

  بالذين آمنوا وعملوا الصالحات.
فهــم مالقــوه هنــا �ــا   العارفون ّهللا   هم العاملون باّ�  »الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم«ف

خشعوا، ك� يالقونه يف األخرى لقاء مزيد املعرفة والثواب، والرحمة والرضوان، فخشوعهم 
يــدفعهم إىل تحضــ�هم للقــاءه منــذ املــوت، وِعلمهــم  يدفعهم هنا  إىل لقاءه ـ ولقاءهم

                                                        
٩٠: ٢١).      ١. 

 
١١٠: ١٨).      ٢. 

 
٢٢٣: ٢).      ٣. 

 
٦: ٨٤).      ٤. 

 
١١٠: ١٨).      ٥. 
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  بلقاءه بعد املوت يدفعهم إىل مزيد ومزيد من خشوعهم ولقاءهم يوم الدنيا.
بعد لُقيا الدنيا املعرفية بالصالحات، وبعد لقيا الحســاب املؤقــت يف  »وأنهم إليه راجعون«

املعرفــة والرضــوان، فمــن ثــم الربزخ، ولُقيا الحساب النها� يوم القيامة، وتكمالت للقــاء 
  ، إىل عا� من الراحة واالمان، تحت ظالل اإل�ان ورحمة الرب املنان. الرجوع إىل ّهللا 

، مه� كان من  فليست ـ فقط ـ الحياة األخرى يف القيامة الكربى هو مجال الرجوع اىل ّهللا 
كم ثم يحييكم ثم إليه وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم �يت  كيف تكفرون باّ� «درجات الرجوع: 

»ترجعون
  حيث يتأخر الرجوع األصل األخ�، عن الحياة األخ�ة  بعد الحياة الربزخية. ١

يتقدمان   وقد يعني من الرجوع هنا منذ املوت إىل ما بعد الحياة األخرى: رجوعان إىل ّهللا 
الحيــاة الــدنيا املعرفيــة دون اآلخر، مثلث من اللقاء الرجوع والرجــوع اللقــاء، بعــد لقيــا 

»يوم يرجعون إليه فينبئهم �ا عملوا«رجوع: 
٢.  

فهنا لقاٌء بال رجوع ك� هنا، ولقاء رجوٍع يف مثلث املوت والحرش واللقاء الرجــوع األخــ� 
  بعد الحياة الحرش.

حيــاة الربزخيــة الولــة وملاذا الرجوع و� نكن قبُل يف هذه الثالث، فإنه املوت االول، ثم ال
  مرة والحياة األخرى ورجوعها كذلك؟

حيث كنا عنده دون تكليف واختيــار، إذ كنــا أجنــة يف  »وإنا إليه راجعون  إنا ّ� «الجواب: 
بطون أمهاتنا ال نعلم شيئاً، وما قبله أو بعده قبل التكليف واالختيار، ثم خولنــا إىل حــال 

، ثم نرجع إليه منذ املوت ك� كنــا، إىل عــا� الــرب دون االختيار ـ نعمل ما نشاء ـ أختباراً 
  .»الواحد القهار  ملن امللك اليوم ّ� «تدخل فيه ألحد 

وإنا   إنا ّ� «ف  والرجوع إىل ّهللا   ، ومن ثم لقاء ّهللا  ، خاشع� ّ�  فهنا صرب وِصالت أخرى باّ� 
  .»إليه راجعون

  إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر
الََة تَنَْهى َعْن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَْكِر َولـَـِذكْاتْ « الََة إِنَّ الصَّ ُر ُل َما أُوِحَى إِلَيَْك ِمْن الِْكتَاِب َوأَقِْم الصَّ

»يَْعلَُم َما تَْصنَُعونَ    أَكَْربُ َوّهللا    ّهللا 
٣.  

ابرين ومصارعهم ـ أن يتلــوا مــا أوحــي يؤمر ـ بعد عرض مسارح الغ آلـه و عليه هللا صىلهنا الرسول 

                                                        
٢٨: ٢).      ١. 
٦٤: ٢٤).      ٢. 

 
٤٥: ٢٩).      ٣. 
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  إليه من الكتاب ويقيم الصالة، معللة بأنها تنهى عن الفحشاء واملنكر، وتأكيداً أن ذكر ّهللا 
، فــ� هــي  »يعلم ما تصنعون  وّهللا «أكرب  إزاحة ملا تخالجه من صعوبات الــدعوة لقــوم لــدٍّ

  ؟ ومم هو أكرب؟ تالوة الكتاب؟ وما هو نهى الصالة، وما هو هنا ذكر ّهللا 
التالوة ليست هي ـ فقط ـ القــراءة، بــل هــي ـ ككــل ـ متابعــة اليشــء أن يجعلــه أمامــه 

»الشمس وضحاها. والقمر إذا تالها«وإمامه، فهو يكون تابعه وخلفه ك� 
١

ويتلــوه شــاهد «
»منه

ال يقرءه، وإ�ا هي متابعة  آله و عليه هللا صىلحيث القمر ال يقرء الشمس، وشاهد من الرسول  ٢
م حســب ¨املأمون إمامه، أن يجعله أمامه يف كل الحقول والحاالت أم ىف  قمس منها مقسَّ

  قضية اإلئت�م واإلمامة.
تعم تالوة الكتاب لنفسه أن يجعله إمامه، وتالوة الكتاب » أتل عليهم«هنا دون » أتل«ف

تال� الكتاب، واألوىل هي األوىل يف طبيعة الرسالة، ف� � عليهم أن يقرءه عليهم لجيعلهم 
يتلوا الرسول ما أوحي إليه من الكتاب ائت�ماً به ككل، ليس علهى وال له أن يتلوه عليهم، 

  حيث األمر بائت�م الكتاب عليه أن يأ�ر من قبل حتى يأمر.
ياته ويعلمهم الكتاب والحمكة يتلوا عليهم آ «فهو يتلوا يف نفسه الكتاب تعل�ً وتزكياً، ثم 
تقتيض ترتالً  »رتل«فإن »ورتل القرآن ترتيالً«ك�  »ويزكيهم وأن كانوا من قبل لفي ضالل مب�

آله و عليه هللا صىلأوالً ثم ترتيالً آلخرين، وهو فيه� تحريك القلب بالقرآن ك� يروى عنه 
٣.  

أمــر رســايل يســتمر طــول » أتــل«تختص التالوة �ا مىض وحيــُه، والن  »ما أوحي إليك«ثم 
رسالته، فقد أمر بها أن يتلو كل� أوحي إليــه طــول الــزمن الرســويل، وألن وحــي الكتــاب 
مستمر حتى ارتحاله إىل جوار ربه، فالتالوة أيضاً مستمرة كوحي الكتــاب، فهــو دائــب يف 

وأن أتلو «ثلث الوحي وتالوته لنفسه وتالوته عليهم، وقد قرِّرت هذه التالوة ككلٍّ رسالته م
»القرآن

٤.  
هنا لها أبعاد عدة صلٌة إىل حال الرسول، وتالوته الكتــاب، فحالــه املتأذيــة » وأقم الصالة«

                                                        
٢: ٩١).      ١. 

 
١٧: ١١).      ٢. 

 
 ����ا �� ا����ب. ). ��� ���ٔ�� ا�� ���س �� ���� ا��ٓ�� ���ل: ����     ٣

 
٩٢: ٢٧).      ٤. 
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الت بــالرب، واطمئنــان من تعند قومه اللد تقتيض رياحة وهي الحاصلة بالصالة، ألنها ِصــ
كان إذا غمــه أمــر أســرتاح إىل «، وهكذا  للقلب املتأرجف برجفات املتخلف� عن رشعة ّهللا 

وبعٌد ثان أن أنتج ما تنتجه تالوة الكتاب لنفسه وعلــيهم هــو إقــام الصــالة فإنهــا  »الصالة
ة فقهيــاً هنا تجعل الصالة مقامة برشوطها وإجزاءها، وأركانها ظاهر » أقم«عمود الدين، و

ال «وباطنة معرفياً، فقد تؤ� الصالة دون إقامة، ويف الصالة يف سكر أو يف كسل ذلك بأنهم: 
»يأتون الصالة إال وهم كساىل يراءون الناس

فهي صالة قاعدة، متخلفة عن القائــدة فيهــا  ١
نكر، مهــ� شــملت وهي اقامتها، وهي ـ يف الحق ـ ليست إال التي تنهى عن الفحشاء وامل

فقال: إن فالناً يصــيل آله و عليه هللا صىلجاء رجل إىل النبي «الصالة كل صالة بريئة عن النفاق، وقد 
وهذا من أقل ما تنهى الصالة » ٢: أنه سينهاه ما تقولآله و عليه هللا صىلبالليل فإذا صبح رسق؟ قال 

وأنها تحجز املصيل عن املعــايص مــا   الصالة حجزة ّهللا «وأقل منه أن  عن الفحشاء واملنكر
من صــىل صــالًة � تــأمره بــاملعروف وتنهــه عــن «، وكضابطة ثابتة للصالة: ٣»دام يف صالته

مــن أحــب أن يعلــم قبلــت صــالته أم � تقبــل «و ٤»إال بعداً   تزده صالته من ّهللا املنكر � 
ال صــالة «ف ٥»بقدر م منعته قبلت صالتهفينظر هل منعته صالته عن الفحشاء واملنكر ف

  .٦»وطاعة الصالة أن ينتهي عن الفحشاء واملنكر» � ملن يطع الصالة

                                                        
٤٥: ٩).      ١. 
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فك� تقام الصالة، فهي بقدرها تنهي عن الفحشــاء واملنكــر، فيهــا وهــو أقلهــا، ويف كافــة 
  الحاالت عن كل دركات الفحشاء واملنكر وهو قمتها وبينه� متوسطات.

فالمبس املصيل تنهاه عن اغتصابها، وطهارته عــن خبــث وحــدث تنهــاه عــن الترصــف يف 
تنهاه عن التقــذر ككــل، واســتقباله القبلــة تنهــاه عــن طهور من غ� حلخ، وطهارته ككل 

وقعود وركوع وسجود تنهاه عن كــل ذلــك   أستقبال ما سواها، وأفعال الصالة من قيام ّ� 
  . وأال يعبد ويطيع إال ّهللا »  ال إله إال ّهللا «، وأقوال الصالة تأمره أن يعتنق  لغ� ّهللا 

رشكاً جلياً،  أم خفياً أن يصيل رئاء الناس، ك� تنهاه ان   ونية الصالة تنهاه أن ينويها لغ� ّهللا 
  . ينوي أية عبادة أم سواها لغ� ّهللا 

حضوراً عنده يف الصالة، ينهاه عن كل فحشــاء   ك� وأهم من كل ذلك اتجاه القلب إىل ّهللا 
  ومنكر قلبي قدر ذلك الحضور واإلتجاه.

ا، إذا كانت ُمقامة، إنها بأٌدارها وحــدودها وكضابطة عامة قاالت الصالة وفعاالتها وحاالته
فالصــالة ». وإن ليس لإلنسان إال ما ســعى«تنهى عن الفحشاء واملنكر قاالً وفعاالً وحاالً، و

بكل أحوالها وأفعالها وأقوالها تنهى عن الفحشاء واملنكر، أنتهى املصيل بنيه� أم ال، فقــد 
ي، وقد ال تنهي رغم ما تنهى، فــالنهي ـ إذاً ـ تُنهي الفحشاء واملنكر �ا تنهى وذلك � ينته

يهــى ورســله والــدعاة   طبيعتها، واإلنهاء قد يتخلف عنها فإنها تنهى دون تسي� وكــ� ّهللا 
  إليه تخي�اً دون تسي�.

وح� تقام الصالة بكل ما يتوجب فيها بظاهرها وبطانهــا، وتكــون مزيجــاً لــنفس املصــيل 
نهي بنهيها الفحشاء واملنكر، من فحشــاء العقيــدة واألخــالق بظاهرها وباطنها، إذاً فهي تُ 

، أو املتجــاوزة إىل غــ�  واألع�ل واألقوال، وهي املتجاوزة حدها يف التخلف عن رشعــة ّهللا 
العايص، أم املتجاوزة يف بعديها، واملنكر هو كل ما تنكره الرشعة صغ�ة وكب�ة، وهو هنــا 

  أد� من الفحشاء.
، إذاً  ، وسائر مــا فيهــا إ�ــا هــي تعبئــة وتقدمــة لــذك ّهللا  ة هي ذكر ّهللا وألن جوهرة الصال 

ذكــر «، كــ� وأن  ، وغــ� ذكــر ّهللا  من ذكر غ� ّهللا » أكرب«ـ وهو الصالة ككل ـ »  ولذكر ّهللا «
يف الصالة غ� التامة يف الذكر، أنه أكرب من سائر أجزاء الصالة، ك� وهو أكرب مــن كــل »  ّهللا 

»وأقم الصالة لذكرى«كٍل ك�  ذكر وذكر
هو الرادع عن الفحشاء واملنكر، وكلــ�   فذكر ّهللا  ١

أك� وأقوى، كان نهيه عن الفحشاء واملنكر أشمل وأحوى، وليســت املعصــية   كان ذكر ّهللا 
تراه فإن كأنك   أعبد ّهللا «، والغياب عن حالة الحضور، ف ة حال إال بنسيان ذكر ّهللا  عىل أى

                                                        
١٤: ٢٠).      ١. 
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  ».� تكن تراه فإنه يراك
عامــة ويف  ١»عنــدما أحــل وحــرم«  ذكرك ّهللا »  ذكر ّهللا «هناك مفعول الذكر ح� تعني   ّهللا 

الهل الصالة أكرب مــن ذكــرهم   ذكر ّهللا «إياك و  عالً فهي ذكر ّهللا الصالة خاصة، وإذا كان فا
  ، فهو ـ إذاً ـ أكرب من الصالة التي هي ذكــرك ّهللا ٢»اذكرو� أذكركم«إياه أال ترى أنه يقول: 

وأقــم «هو أكرب يشء يف صالة وسواها، وقد امــرت بالصــالة لــذلك الــذكر   ك� أن ذكرك ّهللا 
  .»الصالة لذكرى

�نحنا روحيًة عىل قدر املستطاع لنا وهو محدود قد يحصــل معهــا عصــيان أو   فذكرنا ّهللا 
وعــن كــل أيانا أن يعصمنا عن الزلل فهو عصمة عن كل عصيان أو ملــم،   ملم، وأما ذكرّهللا 

ولقــد همــت بــه «جهل أو جهالة أو خطأ علمي أو عميل، وهي املعرب عنها بربهان الــرب 
»وهم بها لو ال أن رأى برهان ربه

ولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن «وو التثبيت من الرب:  ٣
»إليهم شيئاً قليالً

٤.  
�ا نــذكره فيــتم   يف الصالة ـ أن يذكرنا ّهللا   الصالة ـ ذكر ّهللا هنا يف مثلث: »  ذكر ّهللا «إذاً ف

  كأننا نراه.  الحضور ويطم كل كياننا فعنبد ّهللا 
فك� الصالة هي قلب العبادات، كذلك الذكر هــو قلــب الصــالة، ولــيس هــو إال يف قلــب 

صيل الحقيقي املصيل، وليس ذكر األفعال واألقوال إال إذاعة عن ذكر القلوب واألحوال، وامل
، يف حالــه وقالــه وأفعالــه، ال يغيــب عــن حرضــة الربوبيــة يف صــالته،  يصبح كلــه ذكــراً ّ� 

إىل سواه، واملنكر أن يذكر فنسه هو تارٌك مــا ســوى   فالفحشاء هنا أن يتجاوز عن ذكر ّهللا 
حجاب وهي الفحشاء، كذلك يزول عنه   ، فك� تزول عن سائر الحجابات بينه وب� ّهللا  ّهللا 

  أحد حتى نفسه:  وهو املنكر، فال يبقى بينه وب� ّهللا   نفسه بينه وب� ّهللا 
  بيني وبينك  إ� ينازعنيفارفع بلطفك إ� من الب�

د� فتدىل فكاب «يف معراجه ح�  آلـه و عليه هللا صىل  ما حصل لرسول ّهللا   وأعىل القمم من ذكر ّهللا 
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، وقــد  حجابات الفحشــاء وهــي التوجــه إىل غــ� ّهللا ففي دنوه أزال » قاب قوس� أو أد�
  تدليه أزال حجاب نفسه وهو التوجه إىل نفسه، فأصبح بكلــه منمحيــاً يف اإلتجــاه إىل ّهللا 

  . إال حجاب ذات األلوهية الذي لن يرتفع ملن سوى ّهللا   فلم يبق بينه وب� ّهللا 
قبله� أن مقامات القرب والحضور فيعصمه، و   هو قضية أن يذكره ّهللا » د� فتدىل«مقام 

كــاعىل القمــم   ، والعصــمة حصــيلة الــذكرين أن تــذكر ّهللا  هــي قضــية أن يــذكر هــو ّهللا 
» فاذكرو� أذكركم«، ذكراً عىل غرار الذكر فإنه فيه� درجات، و املستطاعة لك فيذكرك ّهللا 

إن السابق� «و»ال ما سعىوأن ليس لإلنسان إ «  لك هو قدر ذكرك ّهللا   تلمح أن قدر ذكر ّهللا 
»عــز وجــل  الــذين يســهرون بــذكر ّهللا 

. فالصــالة بــدرجاتها تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر ١
بدركاته�، من فحشاء ومنكر قالب� قاالً وأفعــاالً، وقلبيــ� أحــواالً، إىل أن تصــل إىل خــرق 
  الحجب،ثم وخرق حجاب نفسك، فتصل إىل القمة املعرفية وهي خاصة بصاحب املعراج.

ب� فحشــاء ومنكــر، بــ� محــرم يف رشعــة  يف صالتك هي  ومن سوى ّهللا   فكل ما سوى ّهللا 
، وال عىل أية حال،  الفقاهة، ومحرم يف رشعة املعرفة، فال يحل اإلتجاه يف الصالة إىل غ� ّهللا 

يف صالتكم وسواها، يعلم ِصالِت َصالتكم وانفصاالتها، وك� يعلــم  »يعلم ما تصنعون  وّهللا «
أمرنــا   الت فــال يــذكركم، فــال ال أن ّهللا من ذكركم في� يذكركم، وقد يعلــم أن كلهــا انفصــا

،  بالصالة لكانت أك�ية الصلوات محرمة ألنها �ــس مــن كرامــة الربوبيــة، حــ� نصــيل ّ� 
، نفتش عن سائر ضاالتنا يف الصالة وننىس ضالتنا املنشودة فيها  وقلوبنا خاوية عن ذكر ّهللا 

  !» ال إله إال ّهللا «والصالة كلها تصوغ بصيغتها   وهو ّهللا 
  أجعلوا بيوتكم قبلة؟

ــ بُيُوتــا َواْجَعلُــوا بُيُــوتَُكْم قِبْلَــًة َوأَقِيُمــ« أَا لَِقْوِمُكَ� ِ�ِْرصَ وا َوأَْوَحيْنَا إَِىل ُموَىس َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ
ْ الُْمؤِْمِن�َ  الََة َوبَرشِّ »الصَّ

٢.  
ب� الغلب عــىل فرعــون يف تلــك املبــارات ذلك الوحي يف الوسط الذي عاشه بنو إرسائيل 

مــ� يــدل عــىل »أن تبوءا لقومك� �رص بيوتاً «وب� مالحقته موىس وقومه وغرقه مع مإله 
أنهم � تكن لهم �رص بيوت إذ كانوا مستخدم� يف البيوت الفرعونية دو�ا إستقالل حتى 

  .كالخدم املستقل� يف بيوتهم، املستغل� عند املستخدم� إياهم

                                                        
  �� ���ذ ان ا�������... ��� ��ل ��ٔ�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ����� ���ذ �� ��� و��ل  ١٦٢: ٤). ��ر ا������      ١

 �� و��.  ؟ ��ل: أن ���ت و����� ر�� �� ذ�� ا��ّ� أي ا�����ل أ�� إ�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 
٨٧: ١٠).      ٢. 
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؟ فهل هي قبلة للصلوات؟ وليست بيوتهم قبلة، كعبة أو »وأجعلوا بيوتكم قبلة«وأما كيف 
القدس! أم قبلة قبال الفرعوني�؟ وهذه سياسة اإلســتهدار واإلســتهتار أن تُجعــل بيــوتهم 

  قبالهم، فرصاع دائب بدل أن يتغربوا عنهم وال يتقربوا منهم!.
تغربــاً عــن القــبط الكــافرين، وتقربــاً إىل بعضــهم  ١تعني قبال بعضها البعض» قبلة«هنا 

البعض، ليكونوا عىل خربة جمعية بينهم ألحوالهم في� يُصلحهم أو يفسدهم، والهج�ت 
هــي هيئــة خاصــة يف اإلقبــال، تقــابالً يف » لةقب«املحتملة عليهم من السلطة الكافرة، فإن 
  البيوت ك� هنا، واستقباالً ك� يف الصالة.

أن ينضموا ويتضــامنوا   وهذه سياسة الحياد والحياط عىل جمع مرشَّ مطرود يف سبيل ّهللا 
مع بعضهم البعض، بعداً عن شتاتهم بنى األعداء فيذوبوا، وقرباً في� بيــنهم فــال يــذبلوا، 

، وقد عمــت الفتنــة  نظامية إىل تعبئة روحية ه� رضوتان للمطاردين يف ّهللا  وهذه تعبئة
  وتجربَّ الطاغوت، وفسد الناس ونتنت البيئة.

»أقيموا الصالة«أن  »وأجعلوا بيوتكم قبلة«وقد تعني 
فيها دون تظاهر فيها خارجها قضية  ٢

لبنــي إرسائيــل فقط مــوىس وهــارون أن تكــون بيــوته� قبلــة » إجعلوا«التقية، ام تعني 
يتجهون إليها عىل أية حال، حيث اإلمام ال بد له أن يكون �تناول األمــة عــىل كــل حــال، 

ال يسكر باب بيته ليل نهار حتــى يفســح  السالم عليهدون انعزال وتغرب عنهم، ولقد كان عيل 
ى ال يُغلــق ملا ملك األمر أمر أن يقلع باب بيتــه حتــ السالم عليهاملجال للمحاويج، ويف األثر أنه 

ا أمام املحاويج.   لوقٍت مَّ
وقد يكون مثلث املعنى معنياً من ذلك النص لصلوح اللفظ واملعنى، فك� أن قبلة الصالة 
مفتوحة مفسوحة لكافة املصــل�، فلــتكن قبلــة الِصــالت بالداعيــة مفتوحــة للمــدعوين، 

ل الصــالة تقيــة يف  وهكذا قبلة الِصالة ب� بعضهم البعض بتقابل بيوتهم املتواصلة، وقبــه
  تلك البيوت.

املفسوحة لهم أجمــع، فقــد ســمح لهــ� أن   ومن جعل بيوتهم قبلة أن يسكنوا بيوت ّهللا 
  يف كافــة الحــاالت وإن جنبــاً وعــىل غــ� طهــارة، وقــد فعــل رســول ّهللا   يبيتا يف بيــوت ّهللا 

                                                        
 ـ ا��ج ا�� أ�� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ����� ����� ����ً. ٣١٤: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

 
��� ���� ���  ��ل: ا����م ������ ����� ا���� ���� ���� �� ����ر �� أ�� إ��ا���  ٣١٥: ٢). ��ر ا������      ٢

 »أن ���ءا ������� ���� �����ً وأ����ا ������ ����« ������ا����م����� إ�� ���� و��رون   إ��ا��� �������� أو�� ا��ّ�

 ��ل: أ��وا أن ����ا �� ������.
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عليه�السالمهكذا وكان أحرى من هارون وموىس آله و عليه هللا صىل
١.  

، فإنهاكانــت قبلــة املصــل�  عــىل ٢الكعبة املباركة في� عنت قبلة» قبلة«ذلك، وقد تعني 
لــنعلم مــن يتبــع الرســول ممــن «مدار الزمن الرسايل إال فرتة فت�ة قليلة يف العهــد املــد� 

  .»قلب عىل عقبيهين
يف بيوتكم ونحو القبلة، كإقامة الِصالت يف بيوتكم القبلة املتقابلة مع  »وأقيموا الصالة«ثم 

  باّ�  »وبرش املؤمن�«بعضكم البعض، وِصالت أخرى مع موىس وهارون حيث بيوتهم قبلة، 
  . وبرساالته أنهم آمنوا يف رحمة ّهللا 

انيها الصالحة للعناية للمؤمن� القلــة أمــام الكــافرين بكل مع »بيوتكم قبلة«إذاً فلتعيشوا 
  من وراءكم رقيب عتيد.  الثلة، استبقاًء لكونهم وكيانكم عن التهدر وّهللا 

  وجوب است�ع القرآن إذا قرء
  يف الصالة وغ�ها

                                                        
� ا��ـ� �ـ��ـ أ��ج أ�� ���رك �� أ�� را�ـ� ان ا���ـ�  ٣١٤: ٣). ا��ر ا�����ر      ١ أ�ـ�   ��ـ� ��ـ�ل: إن ا��ّـ� آ�ـ� و ��ـ�

���� و��رون أن ����آ ������� �����ً وأ����� أن �� ���� �ـ� ��ـ����� ��ـ� و�ـ� ����ـ�ا ��ـ� ا���ـ�ء إ�ـ� �ـ�رون 

 ��ا و�� ���� ��� ��� إ�� ��� وذر���.وذر��� و�� ��� ��ٔ�� أن ���ب ا����ء �� ����ي 

ورواه �� ��� ا���ا�� �ٕ����ده إ�� أ�� را�� ��� ����دة: ��� ��ءه ذ�� ��� ��� و��ب ���ه ��� ا���م، و�� ���ن 

�� ا���ٔ��ن �� ا���ق ��� ا����ة وا��ٔ�� ���� ���� و���: ���� ا�����ء  ا����م ����ا��ٔ���ر �� ��ب ذ�� ���� ا���� 

��� ا������ء �� ا����� ��ى ا����� �� إ���  ا����م ��������� ا�ٕ�����ء �� ا����ب؟ ���ل ا����   �� �� ��� ا��ّ���ٔ���

ا���س �� �� ����ه �� ��� ا����ة ��� ���� ا���س ��  آ�� و ���� ا��� ������ �����ً و�����ً... وأ�� ا��ا��� �ٕ���ا�� 

�� ���ل ا����ة ��� ���� ا������ ذ�� و���� ا����س، ���ل: ��  آ�� و ���� ا��� ���  �ذ�� و���� ا����س، ���ل: �� ر��ل ا��ّ 

�� و�� ����   : �� ����� وأ������ و��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ���� ����ً وأ������؟ ���ل ر��ل ا��ّ�  ر��ل ا��ّ�

: أ�� ��� ������ ��رون �� ����، ���� ا�����ء: وأ�� ��ا ��ما�� ��������  آ�� و ���� ا��� ���وا����� و�� ��ا ����ن ���� 

��ً وأ��أه �����، ����ا: ��ت، ��ل: ��ل ا��ّ� ������ا����م�� ا���آن؟ ��ل أ�� ا����  �� و��:   أو���� �� ذ�� ��آ

 ا����م ��������� ���  ��� ��ه ا��ٓ�� ����� ��رون �� ����، و���� أ���ً » وأو���� إ�� ���� وأ��� أن ���ءآ �������...

��� ��ل: أ�� أن ��ا ا����� �� ��� ����  آ�� و ���� ا��� ���  و��ا د��� ���� �� ��ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ����� ر��ل 

��ا ا���ح و��ا ا����ن �� ���� إ�� ����� ���� أ�� ���  ا����م ����إ�� ����� وآ��، و���� ا�����ء: �� أ�� ا���� 

���ل: أ�� ����� ا���� و��� ����� ��� أراد ا������ ����ٔ��� �� ����� ����� أو���� و����� ��  آ�� و ���� ا��� ���  �ل ا��ّ�ر�

 ����� ا���� ��� ذ�� ���ه ا��ا���.  ا���� وا���ف وا������ وا������ء وا����رة �� �� ����ه ����� و��ّ�
��� ���ه ����ا  ا����م ����). ا����ر أ��ج أ�� ا���� �� أ�� ���ن �� ا��ٓ�� ��ل: ��� ا����� وذ�� أن آدم      ٢

 ����ن ��� ا�����.
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»َوإِذَا قُرَِء الُْقرْآُن فَاْستَِمُعوا لَُه َوأَنِصتُوا لََعلَُّكْم تُرَْحُمونَ «
١.  

والنتيجــة »لعلكــم ترحمــون«موضع لواجــب اإلســت�ع لــه واإلنصــات » ء القرآن قُرى«هنا 
الرصيحة لسلبية اإلست�ع واإلنصات له هي زوال الرحمــة ـ وطبعــاً ـ إىل خــالف الرحمــة 

ال يخيل عباده من رحمة أو زحمة جــزاًء وفاقــاً بأســبابه�،   وهو العذاب الزحمة، فإن ّهللا 
  سبب لزوال الرحمة إىل الزحمة وهو ترك اإلست�ع واإلنصات للقرآن ح� يقرء.وهنا ال

ٍء مســلم يكلــف، ام  تختص بقراءة حية للحمد والسورة ومن قــارى» ء قرى«أترى بعُد ان 
وأنت يف صالة ج�عة مؤ�اً به ك� قد يروى؟ وقد روى إطالق فرض اإلســت�ع واإلنصــات 

آليــة فــي� كــان لــيس ليعنــي ســورة خاصــة، مهــ� نزلــت هــذه ا» القرآن«، و٢للقرآن أيضاً 

                                                        
٢٠٤: ٧ ).     ١. 

 
��ل ��ٔ��� �� ا���� ��م  ا����م ����  �� ا������ �� ���و�� �� و�� �� أ�� ��� ا��ّ� ١١٣: ���٢ ). ��ر ا���     ٢

���� ��ٔ��� �� ����: إ�� ����   ا���م وأ�� �� ���� �� �� ���ة ���� ���� �����اءة؟ ��ل: إذا ���� ���ب ا��ّ�

ن ���� �� ��ل: ���� ��: أ��� إذاً �� ���� �� ��ددت ���� أ�� أ   ���� ا��ّ�  ��� �����ك! ��ل: إن ��� ا��ّ�

و��� أو�� إ��� «��ن �� ���ة ا���� ���أ ا�� ا���ا و�� ����  ا����م ����أ��ج إ���؟ ���ل: أ�� وذاك و��ل: إن ����ً 

��ٔ��� ��� ������ً ����آن ��� ��غ ��  »وإ�� ا���� �� ���� ��� أ���� ������ ���� و������ �� ا�������

�� ��ل  ا����م ����أ���ً �� ��أ ��ٔ��د أ�� ا���ا وا��� ���  ا����م �����ٓ�� �� ��د �� ��اء�� �� ��د ا�� ا���ا ��ٔ��� ��� ا�

�� أ�� ا���رة �� ر�� ورواه ا������ �� أ�� ����  »�� و�� ������� ا���� �� �����ن  ��ٔ��� إن و�� ا��ّ�«��: 

 ا����م ����، أ��ل: ورواه ا������ �� �����ه �� أ�� ���� ��� »��أ ا�� ا���ا«���: �� � ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ�

 ����. ١٣: ٢وا�� ��� أ��ب �� ا������  ا����م ����... وا�������ت ��� ا����م ������ل: ��ن ���  ١٦٠: ٢وا���� 

��� أ�� ا���رة �� «��� ���� ا��ٓ��، �� ���� �� ��ه ا��ٓ�� ��ن ��� ا������ �� ��� ا���رة ا ا����م ����أ��ل: �ّ� ��اء�� 

 �� �� ��رة �����.» �� ر��«��� ا���رة ��� ���� �� ا������ ����ن » ر��

���ل: ��� ا�ٕ����ت ����آن �� ا����ة  ا����م ����  ) �� زرارة ��ل ���� أ�� ��� ا��٤٤�ّ: ٢و��� �� ����� ا������ (

�� أ��   �� ��� ا��ّ� ٥١٥: ��٤ ���� ا�ٕ����ت وا�ٕ�����ع، و��� �� ا����� ء ���ك ا���آن و و����� وإذا ��ى

��ل ��� ��: ا���� ���أ ا���آن أ��� ��� �� ���� ا�ٕ����ت �� وا�ٕ�����ع؟ ��ل:  ا����م ����  ����ر �� أ�� ��� ا��ّ�

 ».ء ���ك ا���آن و�� ���� ا�ٕ����ت وا������ع ��� إذا ��ى«

 ا����م ����  ا������ ����ً �� �� ��� ا��ٔ���� �� ���� �� زرارة ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ٢٢٢: ٩٢(ا����ر 

 ».وذ�� ���ه«�� ا���� ���أ ا���آن 

وروى ا�ٕ���م أ��� وأ�� ا���� و��ل ا�����ي ���: ��ا ���� ��� و���� أ�� ���� ا��ازي �� ��ى ا����ي 

ا���ف �� ���ة ��� ���� �����اءة ���ل: �� ��ء أ��  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ� �� أ�� ا���� ا����� �� أ�� ����ة أن ر��ل

��ل: إ�� أ��ل: �� �� أ��زع ا���آن، ������ ا���س ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��� آ���ً ��؟ ��ل ر��: ��� �� ر��ل ا��ّ�
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جاهٌز بــالقراءة! فمهــ� كــان ذلــك   آلـه و عليه هللا صىلاملسلمون يتكلمون يف الصالة واإلمام: النبي 
سبباً لنزولها ولكنه ليس سبباً إلختصاصها بذلك السبب، ولو أن القرآن مات �ــوت ســبب 

كــان قــرآن  نزوله ملات القرآن كله، فإ�ا العربة بعموم النص ال بخصوص سبب نزوله، ولــو
أفرتى القائل: إذا رأيــت » بيان للناس«خاص موضوعاً للحكم لجيء بخصوصه،وال سي� يف 

مسل�ً فسلم عليه، وهو يف مقام البيان، فهل يصلح تقييده �سلم خاص؟ وبأحرى القــرآن 
  فاملوضوع هو مطلق القرآن. »ء القرآن إذا قرى«ملا يقول: 

جناية يف التعب�، ال تقبلها كالم اللطيف الخب�، أن  وعناية قرآن الحمد يف جهرية الج�عة،
  الذي يحوى زهاء ألف ضعف من آياتها السبع!.» القرآن«تعني الحمد من 

هو القرآن كله ما صدق عليه، كلمة أو جملــة أو آيــة أو ســورة، ومجهوليــة » القرآن«إ�ا 
ص به من كونه مســل�ً  تجهِّل تخصيص القارى» ء قرى« بالغــاً حالــة القــراءة  ء �ا قد يُخصَّ

الجهرية للصالة، أو كونها قراءة حية، فال يجب االست�ع للقراءة املسجلة! بل هــو واجــب 
  .١وطلقاً 

�ان حيــث يعنــي الســجود غايــة ذلك، وقد هدد التارك للسجود ح� يقرء القرآن بعد اإل
ف� لهم «دون خصوص آيات التالوة منه: » القرآن«الخضوع، ال فقط سجود التالوة ملكان 

                                                                                                                                                         

 .آ�� و ���� ا��� ���  اءة �� ا����ة ��� ����ا ذ�� �� ر��ل ا��ّ����� ��� ��� ����� آ�� و ���� ا��� ���  ا���اءة �� ر��ل ا��ّ�

أ��ل: ��� ���� ��ا ا����ص و��ب ا�ٕ�����ع ������ة ا������ ����ٔ����� وإ��� �� ا��� ا��ٔ�� ��ا�� 

ر�� ا�ٕ�����ع ��� ا�ٕ���م ����� �� ا���ٔ��ن ا���اءة إ���� إ�� وا�� ا������ع إ�� ا���آن ���رة �����، ��� ���

و��� �� ا����� » ا���آن«��� أد�� ا�ٕ�����ع �� ا������ وا��ٔ��ى ا������ ��� و�� ���� ا��ٓ�� ��� ر�� ا���� ��� 

 �� �� �� ا�����.

�� ���� ا������ ����ً �� �� ��� ا��ٔ���� �� ���� �� زرارة ��ل: ��ٔ�� أ�� ���  ٢٢٢: ٨٩و�� ���ر ا��ٔ��ر 

ء ا���آن  �أ ا���آن ��� ��� �� ����� ا�ٕ����ت �� وا�ٕ�����ع ��؟ ��ل: ���، إذا ��ى�� ا���� �� ا����م ����  ا��ّ�

 ���ك ��� و�� ���� ا�ٕ�����ع وا�ٕ����ت.

��ل: �����  ������ا����م�� ���ب ا���� �� ���� �� ���� �� أ�� ����  ١٦٣: ١٥و�� ���� أ��د�� ا����� 

��� » �� ا����ة«أ��ل: �� ���� ا�ٕ������ب ��� إ�� ا����ب ����ن ا�ٕ����ت وا������ع �� ا����ة و����� ����آن، 

أ���ً ����ة ا������، �� و��� ا�ٕ������ب ���ً أو ����اً ���� ا���� ����، �� �� ����ك �� ا�����ب » �����«

 ا��ا�� وا���ب ا���� إ�� ������ ��� أ�����.

 

 
 ��� ������ً ���� ��ل ��� ا����ع ا���آن ��� ��ء ��ه ا��ٓ��. ٢٥٣ـ  ٢٤٩: ٣٠). را�� ا�����ن      ١
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»ال يؤمنون * وإذا قرَء عليهم القرآن ال يسجدون
هل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا « ١
»بكون ويزيدهم خشوعاً العلم من قبله إذا يتىل عليهم يخرون لألذقان ي

إذا تتىل عليهم « ٢
»آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً 

٣.  
تدل عىل فرض اإلست�ع لكــان ذلــك ¨ذلك، وحتى لو � يكن يف القرآن نصوص كهذه التى 

فهل يجدر فرضاً أدبياً وفطرياً وعقلياً، فح� يكلمك عظيم من العظ�ء لصالحه هو دونك 
بك أن تلهو عنه إىل غ�ه؟ ف�لك ح� يقــرُء القــرآن ال تســتمع لــه وال تنصــب ملتهيــاً إىل 

  !. سواه؟ وهو لصالحك فقط دون صالح ّهللا 
صحيح أنك ح� تشتغل بواجب يشغلك ع� سواه ال يفرض عليك إســت�ع القــرآن حيــث 

صيل قرائاً لواجباتها، اللهمَّ إال يزول وجوبه إما حرجاً أم تقد�اً لواجب أهم منه عليه كأن ت
حيث سكت يف صالته مرات ثالث إحرتاماً للقرآن إذ  السالم عليهإذا أمكن الجمع ك� فعله عيل 

  كان يقرأ ابن الكوا وهو يندد به يف آية اإلرشاك".
فمثل است�ع القرآن كمثل سائر الواجبات التي تختلف حاالتها يف دوران األمر بيه� وبنى 

  منها، أم يف حالة الحرج وما أشبه. األهم
فاستع� «ذلك، فالقرآن ككل أياً كان ومن أي كان يجب اإلست�ع له، ال فقط سمعه، وإ�ا 

تقصد بسمع األذن سمع القلب حتى يحلق صــوته ثــم صــيته عــىل كيانــك كلــه، ثــم » له
رض، فإنــه فاإلست�ع دون إنصات ك� اإلنصات دو�ا است�ع ليس هو كامل الف» وأنصتوا«

  يف الربوبية.  الجمع بينه� حيث القصد توحيد اإلتجاه إىل القرآن ملا يُقرُء، ك� توحد ّهللا 
فهنا توحيد يف اإلست�ع واإلنصات للقرآن هو املأمور به، وهناك إلحاد أال يُســتمع لــه وال 

دون  ينصت، وبينه� إشرتاٌك أن يُستمع له وينصب مع إست�ع لغ�ه وإنصات، أو است�ع
  إنصات أم إنصات دون استمتاع.

م� يدلنا عىل مغزى االست�ع، فقد يُستمع » استمعوه«أو » إليه«دون » فاستعموا له«ثم 
إليه وال يستمع له كأن يسمع الصوت دون تأمل يف معناه، حيث القصد من االست�ع إليه 

اً أم ال لــه وال عليــه، هــزًء وتحريفــاً وتجــديف  هو اإلست�ع له، فقــد يُســتمع إىل كتــاب ّهللا 

                                                        
٢١: ٨٤).      ١. 

 
١٠٩: ١٧).      ٢. 

 
٥٨: ١٩).      ٣. 
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تعنــي إســت�عاً يليــق بــالقرآن ولصــالحه إ�انــاً وتصــديقاً وتــدبراً وتــذكراً » استمعوا له«و
وتطبيقاً، أن يصبح املستمع له إست�عاً له بكل آذانه، وإنصاتاً بكل كيانه، واإلنصات ذريعة 

ن، دون إرشاك له تعني اختصاص ذلك اإلست�ع بالقرآ » له«صالحة لصالح اإلست�ع له، فإن 
قــدر اإلســت�ع » لعلكــم ترحمــون«بسواه، بل هو توحيد اإلست�ع بعد توحيده اإلنصات 

  .»وأن ليس لإلنسان إال ما سعى«واإلنصات له 
»ثم يحرفونــه مــن بعــدما عقلــوه  يسمعون كالم ّهللا «وال كمن 

وال تكونــوا كالــذين قــالوا « ١
»سمعنا وهم ال يسمعون

ما يــأتيهم مــن ذكــر مــن ربهــم محــدث إالَّ إســتمعوه وهــم «و ٢
»يلعبون

»ومنهم من يستمع إليك وجعلنــا عــىل قلــوبهم أكنــة أن يفقهــوه« ٣
و�هــم مــن « ٤
»يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً 

٥.  
هو إفتعال سمع األذن لصالح التصديق والتطبيق،  »فاستمعوا له وأنصتوا«فإ�ا القصد من 

فمن سمع األذن إىل سمع الصدر والقلب واللــب والفــؤاد، وإىل ســمع األقــوال واألحــوال 
هم أن يســمع آلـه و عليـه هللا صـىلواألفعال كلها، حتى تصبح بكيانك ككل القرآن، وك� امــر الرســول 

»وقل لهم يف أنفسهم قوالً بليغاً «هكذا: 
٦.  

ف� لهم ال يؤمنون * إذا «وهذا هو املعني من السجود للقرآن حيث يندد برتكه املرشكون 
فإنه عناية الخضوع إســت�عاً وقــراءة ويف كافــة الحقــول  »ء عليهم القرآن ال يسجدون قرى

  األنفسية واآلفاقية.
إىل اآلية نجد املناسبة التامة ب� طامة اإلست�ع واإلنصات الواجب للقرآن ويف رجعة أخرى 

                                                        
٧٥: ٢).      ١. 

 
٢١: ٨).      ٢. 

 
٢: ٢١).      ٣. 

 
٢٥: ٦).      ٤. 

 
١٦: ٤٧. )     ٥. 

 
٦٣: ٤).      ٦. 
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يعني القرآن كله، فإنه بصائر كله، فال بــد مــن » هذا«فك� أن » هذا بصائر الناس«ملكان 
انفتاح األبصار لرؤيته، فالبرص عند قراءته إست�عه واإلنصات له، ثم سائر الأبصــار لســائر 

  ئره عىل كل األبصار.اإلبصار حتى تحلق بصا
وهو هنا علــه رحمــة إن اســتمعوا لــه  »رحمة لقوم يؤمنون«وأما أن هناك القرآن البصائر 

حيث الرحمة األوىل هي املبدئية للذين به يؤمنون، ثم الرحمة  »لعلكم ترحمون«وأنصتوا: 
فقط ـ  املرتقبة هي الزائدة قدر املزيد من اإلست�ع واإلنصات له، فالقول إن اآلية تخاطب

إنه كفــر بهــا، وال ســي� وأنهــا يف عــداد األوامــر املتــواترة املتتاليــة للنبــي » الذين كفروا«
والذين معه! والروايات املتظافرة أنها نزلت بشأن اإلست�ع واإلنصات يف الصلوات  آله و عليه هللا صىل

  الجهرية.
نصات له بصورة عامة، ومن األحكام الفقهية املستفادة من اآلية بعد وجوب اإلست�ع واإل 

أنه ال تجوز القراءة خلف اإلمام الجاهر بها حى تسمعها، فإن واجب اإلست�ع واإلنصــات 
  ليس ملجرد القراءة. 

حيث اإلخفاتية خارجة عن حقل اإلست�ع، فح� �كن اإلست�ع للقرآن يف صــالة وســواها 
عها إست�عاً للقــرآن حتــى وجب اإلست�ع، وأما الهمهمة غ� املُسمعة للقرآن فليس إست�

  يجب، اللهم إال تفتيشا ع� يُسمع منه فُيسمع.
ذلك، وإذا دار األمر ب� واجب اإلست�ع وواجب القراءة ك� يف الصالة ومــا أشــبه، فــاألمر 
هو األمر إن � �كن الجمع بينه�، كأن تقرء يف صالتك نفس ما يقرءه غ�ك جهاراً، فهناك 

  ء.تقرء مستمعاً ملا يُقر 
ام تقرء غ� ما يقرأه غ�ك مع إمكانية الجمع ب� قراءتك واست�عك فكذلك األمــر، هــذا، 

ـ التجنب عن هذه املآزق، إبتعاداً يف قراءتك املفروضة عــن  ولكن املفروض ـ قدر اإلمكان
  مسمع سائر القراءة، أم تأخ�اً لصالتك ح� ال تتمكن من اإلبتعاد.

ى الفرضان حيث تتخ� بيــنه�، وإذا تكــر فــالرتاوح قضــية ذلك، ويف تساي الفرض� يتساو 
  اإلحتياط، بل هو املفروض، تقد�اً ألحده� مرة ولآلخر أخرى.

ء لتجد أنت مجاالً لتحقيق فرضك، فإن قراءتك مفروضــة،  وقد يجوز األمر بإخفات القارى
هم عىل املهــم وليست قراءته يف أصلها ـ فضالً عن الجهر بها ـ مفروضة، وقضية تقديم األ 
  هي األمر بإخفات تلك القراءة غ� املفروضة التي تناحر قراءتك املفروضة.

اختصاصاً يف ذلك اإلست�ع بالقرآن، أال يـرشـك » له«ذلك، ويف رجعة ثالثة إىل اآلية نجد يف 
يف است�عه غ�ه أياً كان وأيان، والخطــوة واألوىل هــي اإلســت�ع بظــاهر األذن واإلنصــات 

ثم است�عاً وإنصاتاً بإذن الفطرة والعقلية السليمة، وإىل اللب والقلــب والفــؤاد، بلسانه، 
ولحّد يصبح بكيانه كله است�عاً له وإنصاتاً له، وهنا تتحقق الرحمة الطليقة قدر اإلست�ع 
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: قــال »ورتــل القــرآن تــرتيالً«عن قوله تعاىل:  آله و عليه هللا صىلواإلنصات الطليق�، وقد سئل النبي 
يعني حركوا له القلوب، وال تتحرك القلوب بحــراك القــرآن إال قضــية صــالح اإلســت�ع لــه 

  واإلنصات له.
ذلك وإن الناس ليخرسون الخسارة العظمى التي ال يعوضها يشٌء باإلنرصاف عن القــرآن، 

ء يف العقل والقلب  فإن العكوف عىل هذا القرآن يف إست�ع وإنصات فوعي وتدب�، لينىش
رؤية البص�ة الواضحة، البعيدة املدى، القريبة الهدى، ما ال تدانيه رياضة أخــرى يف من ال

  أية روضة من الرياض.
تعني حمة زائدة متزايدة عىل ضوء الزيادة والتزايد من اإلست�ع » لعلكم ترحمون«وهنا 

  للقرآن واإلنصات له.
امللــوك واســتطال بــه عــىل  وقراء القرآن ثالثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه واســتدّر بــه«ذلك 

الناس، ورجل قرأ القرآن فحظ حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن ووضع دواء القرآن 
عىل دائه وأسهر به ليله وأظ� به نهاره، وأقــام بــه يف مســاجده، وتجــاىف بــه عــن فراشــه 

الغيث   زل ّهللا من األعداء، وبأولئك ين  عز وجل البالء، وبأولئك يديل ّهللا   فبأوليك يدفع ّهللا 
  .١لهؤالء يف قراء القرآن أعزُّ من الكربيت األحمر  من الس�ء، فو ّهللا 

َك ِيف نَْفِسَك تََرضُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن الَْجْهِر ِمْن الَْقْوِل ِبالُْغُدوِّ َواالَْصاِل َوالَ تَُكْن ِمــْن َواذْكُْر َربَّ «
»الَْغاِفلِ�َ 

٢.  
» ذكر ربك«ذكٌر ُموِعٌل يف النفس، محلق عليها كلها بحيث تحرش النفس » يف نفسك«هنا 

إ ال تــذكر أصــم  »ترضعاً وخيفه ودون الجهر من القول« فهذا هو موطن الذكر ومأمنه، ثم
هنا هو خاص الــذكر لخصــوص املكلفــ�، والقــرآن » أذكر«فتسمعه بجهر من القول وعل 

واالذان وما أشبه هي من عامة الذكر الِدعا�، فليقرء القرآن جهاراً ال إرساراً ك� اإلذن فإنه 
  املذكرة وأرضابها.لإلعالم، وهكذا املواعظ واملدائح والخطابات 

فمحظور محظور، وإن كــان   فلنئ كان القصد من الجهر بذكر بك رئاء الناس أم إس�ع ّهللا 

                                                        
�ـ�ل: ا��ـ�اء ����ـ�:  ا��ـ��م ���ـ�  �� أ�� ��� ا��ّ� ١٧٩، و��� ������ا����م�� أ�� ����  ١٧٨: ٨٩). ���ر ا��ٔ��ار      ١

آن ��ـ� ��و�ـ� و�ـ�� ¨ء �ـ�أ ا�ـ� � ا���ر، و��رىء ��ء �����ر �� ا����ك و������ �� ��� ا���س ��اك �� أ� ��رى

ء ��ء ������ �� ��� ����� ��� ���� ������ وُ���� �������� و���� ��ا��ـ�  ��وده ��اك �� أ�� ا���ر، و��رى

 �� ����ت ا���� و�� �� أ�� ا���� و���� ���� ��ء.  و��� ����� و���م ��ا�� ���ا ��� ����ه ا��ّ�

 
٢٠٥: ٧).      ٢. 
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  إس�ع الناس ليتذكروا ك� أنت، أم تعلي�ً لهم أم إعالماً فمحبور محبور.
واألصل يف ذكر ربك ـ تغاضياً عن مالبسات تفرض أو ترجح الجهرية ـ هو تحريك اللســان 

من القول مع حركة القلب، فإذا نغمت الشــفاه مــع األرواح، فلــيكن ذلــك يف  دون الجهر
صورة وس�ة ال تخدش الخشوع وال تناقض الرضاعة والبخوع، بل هو صوت خفيض حيظ 

» عنــد ربــك«دون رصاخ وضجة، أو مكاٍء وتصدية أو غناٍء وتطرية، وإ�ا هو ذكر يناســب 
  وك� يرضاه دون ما ترضاه وتهواه.

عله� زاويتان أصيلتان لألوقات كلها، فإنه� بداية اليقظة ونهايتها وقد » واآلصالالغدو «و
  فرضت الصالة أول فرضها فيه� ثم ازدادت يف غ�ه�، أم ه� عبارتان عن كافة األوقات.

أمــام ربــك برضــاعة وتــذلل » ترضــعاً «فهــي » يف نفسك«هذا قاله، وأما حاله األخرى بعد 
مت يداك، ومن نفسك غ� الالئقة بذلك الذكر، وتلك الدعوة أمام م� قد» وخيفةً «وتبتل 
  يف أي وقت من أوقاتك، فليحرشك ذكر ربك قاالً وحاالً وأع�الً. »وال تكن من الغافل�«ربك 

يْطَاِن الرَِّجيمِ    فَِإذَا قََرأَْت الُْقرْآَن فَاْستَِعْذ ِباّ� « »ِمْن الشَّ
١.  

» فاستعذ«حيث الجزاء  »فإذا قرأت«عاذة املأمور بها هنا يف ختام القراءة ملكان وترى اإلست
ليس إال تلو الرشط واقعياً ك� هو أدبياً؟ واالســتعاذة تعنــي فصــل الشــيطان عــن قــرايء 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وب� الذين ال يؤمنون باآلخرة حجاباً «القرآن ح� يقرء، ك� 
»مستوراً 

٢!  
  تعني بداية القراءة، ك�: إذا سافرت فخذ زادك معك؟» وإذا قرأت«أم 

ء بحاجة إىل االستعاذبة بعد ختام القراءة حفاظاً عــىل مــا تلقــى،  أم تعنيه� حيث القارى
  ك� يحتاج إليها يف بدايتها ل� يتلقى معانيها ك� هية، دون وسوسسة شطانية.

عىل قاريء القرآن ح� القراءة ك� يف البداية والنهاية، والنهــا أم إن هذا الاستعاذة تحلق 
ليست ـ فقط ـ لفظة تقال مه� كانت هي منها، وإ�ا حقها وواقعها أن تســتعيذ بقلبــك، 

فقاري القرآن يحتاج «تفريغاً له عن الشيطان وكل الشيطنات، ففروغاً لتجيل وحي القرآن 
قلبــه فــر منــه   وضــع خــال، فــإذا خشــع ّ� إىل ثالث أشــياء قلــب خاشــع وبــدن فــارغ وم

  .٣»الشيطان

                                                        
٩٨: ١٦).      ١. 

 
٤٥: ١٧ ).     ٢. 
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املايض تتحول إىل املستقبل قضية الرشط، فاملعنى ـ إذا ـ ملا تقــرء القــرآن... » قرأت«ثم و
  اية، دون اختصاص بنهاية أم بداية.وهذا يعم حالة القراءة كلها منذ البداية حتى النه

وهنا االستعاذة بالقلب وسائر األحوال الباطنية والظاهرية في� سوى اللسان، تحلق عــىل 
جو القراءة عىل أية حال، وهي باللسان كإذاعة ملا يف الجنان ـ تكــون يف البدايــة والنهايــة 

آخــراً، وكــن   ، وقــل أعــوذ بــاّ� .. أوالً دون حال القراءة حذراً من االختالط، فقل: أعوذ باّ� 
  يف نفسك وكل كيانك أوالً وآخراً وفي� بينه�.  أعوذ باّ� 

من الشيطان الرجيم الذي يحــول دون قراءتــك، أو التأمــل فــي� تقــرء تــرتيالً   استعذ باّ� 
لفظياً أو معنوياً، أو يضلك يف معانيه، أم يزل بك يف تصديقه أو تطبيقه، أم أي أمــر أريــد 
به، ولتعرف أنك تقرء منشور والية ربك ل� تتخلق به فتصبح قرآناً بكل كيانك كــ� نبــي 

اصطفاءه عىل سائر وحيه عــىل أنبيــاءه تبيانــاً لكــل يش   القرآن، فح� تعلم متأكداً أن ّهللا 
وهدى ورحمة للمؤمن�، فال يحيد بك أي شيطان من إنس أو جان عن االنــس بــه طــول 

  حياتك.
داء القرآن أك�هم عدداً، واعمظهــم يف صــنوفهم مــدداً، قــد يأتونــك عــداًء ولتعرف أن أع

مــن   فاســتعذ بــاّ� «سافراً، وأخرى متظاهرين �ظاهٍر الحب والحفاظ عــىل كيــان القــرآن 
  .»الشيطان

وما االستعاذة اللفظية إال حاكية عن ذلك، فإذا استعاذ القلب اســتعاذ القــاريء بجملتــه، 
  لحاكية عن االستعاذة القلبية هي اللفظية.ومن الجملة الظاهرة ا

، وتطه� له من الوساوس  فاالستعاذة يف بداية القراءة �هيد للجو الذي يتىل فيه كتاب ّهللا 
  خالصة مخلصة، ال يشغلها شاغل من الشيطان.  والهواجس، واتجاه بكل املشاعر إىل ّهللا 

م وســاللة التصــديق، ومــن ثــم ثم هي قلبياً عىل طول خط القراءة ضــ�ن لســالمة الــتفه
ض�ن لدائب األثر عىل إثر القراءة، فيعيش القاريء ـ إذاً ـ وال سلطان عليه مــن شــيطان 

  تعصمه عن اإلنسياق معه واالنقياد إليه.  مه� وسوس له فإن صلته باّ� 
حرى لهم وأوىل ثم الذين معه االبدال وأ  آلـه و عليه هللا صىلهنا املأمور باالستعاذة أوالً هي الرسول 

ملكان عصمته دونهم، فهو ـ إذاً ـ يستزيد عصمة وهم يعتصمون دون عصمة، ولكنه ليس 
وما أرسلنا من قبلك من رســول وال نبــي إال إذا �نــى «يستعيذ ـ فقط ـ لنفسه، بل وألمته 
»آياتــه  ما يلقي الشيطان ثــم يحكــم ّهللا   القى الشيطان يف أمنيته فينسخ ّهللا 

. وامــا أمنيــة ١

                                                                                                                                                         

 
٥٢: ٢٢).      ١. 
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ذلك االلقــاء ثــم   الرسل إال هدى الناس، وما اإللقاء فيها إال الغاء تأث� دعواتهم فيلغي ّهللا 
  آياته.  يحكم ّهللا 

ولقد أمر الرسول أن يعوذ برب الفلق وبرب الناس، ل� يفلــق مــا يغلقــه الشــيطان عــىل 
  الناس.

العليم مــن   من هذه اآلية: استعذ باّ�  وترى ما هي صيغة االستعاذة اللفظية؟ املستفادة
  ؟.١الشيطان الرجيم

كــ� يف » مــن الشــيطان الــرجيم  أعــوذ بــاّ� «صــح وألن االستعاذة هي طلب العوذ فقد ي
  واالرجح إضافة السميع العليم: ٢»أعوذ«املعوذت� 

أنه سميع عليم * إن الذين أتقوا إذا مســهم   وأما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ باّ� «
»ف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبرصونطائ

٣.  
  وهل االستعاذة واجبة للقراءة لألمر بها يف اآلية، ام واجبة عىل اإلطالق ألمر املعوذت�؟

ال! إ�ا هي راجحة للقراءة حيــث القــراءة يف نفســها غــ� واجبــة ـ إال قــدر الواجــب مــن 
رى يف غ� القراءة، ولكنها قلبياً وعمليــاً وابجــة املعرفة ـ فكيف تجب لها االستعاذة، وبأح

إرشادية لكيال يقع املؤمن يف فخ الشيطان، أو يعنــي األمــر باالســتعاذة إيجابيــاً أنهــا ـ وال 
سي� قلبياً ـ هي رشط صحة القراءة، ثم وال منافات ب� ندب القراءة ووجوب االســتعاذة 

فسه راجح، ام ان االستعاذة الواجبة هي عندها، كرد السالم فإنه واجب عند بدئه، وهو لن
من الشــيطان الــرجيم قبــل القــراءة تســلم قراءتــك عــن   القلبية قدر املستطاع، فألن باّ� 

                                                        
�� ا��ٓ�� ��ـ� ��ـ� أ�ـ�ل:  ا��ـ��م ����  �� ����� �� أ�� ��� ا��ّ�¨ �� ����� ا������ ٨٥: ٣). ��ر ا������      ١

 ا����� ا����� �� ا�����ن ا�����.  ��ل: ���ل ا����� ����ّ�
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فيه بعد ختام لتسلم قراءتك مــن هواجســه، واســتعذ بيــنه� لــئال   وساوسه، واستعذ باّ� 
م ســالمة القــراءة، وهــي يداخلك يف هذا الب�، واالستعاذة القلبية يف هذه الثالث هي لــزا

  باللسان أدب البداية وحدث النهاية.
  فلتعش االستعاذة يف قراءتك منشور والية ربك، ولتعيش يف ظالله� القرآن بقلبك وقالبك.

ولتعارض كل شيطان من أنس أو جان �نعك عن القرآن ـ بكل طاقاتك وإمكانياتك كفاحاً 
  لشيطان ومكائده.صارماً باألسلحة املضادة املناسبة ملصائد ا

أننا ما أمرنا باإلستعاذة من الشيطان يف أي عبادة أم قراءة إال القــرآن، ألنــه الشــامل لكــل 
فبأي آالء «وظائف الوالية اإللهية، فاالستعاذة عند قراءته تحلق عىل كل ما يرضاه الرحمن، 

  !»ربك� تكذبان
  من الشيطان الرجيم؟ ل:  وملا نستعيد باّ� 

لطان عىل الذين آمنــوا وعــىل ربهــم يتوكلــون * إ�ــا ســلطانه عــىل الــذين إنه ليس له س«
»يتولونه والذين هم به مرشكون

١.  
متمثل يف قراءة القرآن، وهنا نعرف املعنى منها أنها قــراءة الــتفهم فالتصــديق » آمنوا«ف

ها ليست فقط لفظــة متمثل يف استعاذتهم، وهنا نعرف أن »وعىل ربهم يتوكلون«واإل�ان، 
هــو الضــ�ن األمــان   عىل ضوء كتاب ّهللا   والتوكل عىل ّهللا   تقال والقلب خاٍو، فاإل�ان باّ� 

عن سلطان الشيطان، فكل من اإل�ان دون توكل والتوكــل دون إ�ــان خاويــان، وســلطان 
 الشيطان مستقر فيه� ك� كان فيمن يفقده� معاً، مه� اختلــف ســلطان عــن ســلطان،

فاإل�ان يف بُعدي الجنان، واألركان يتكفل الواجهة اإلختيارية لإلنســان قــدر اإلمكــان، ثــم 
  التوكل ض�ن لبقاء اإل�ان وتكامله.

وليس سلطانه وسوسة منه تحمل املؤمن عىل � أم يزيد، بل هــو ســلطان لــه عــىل أصــل 
�ا سلطانه عىل الــذين إ «اإل�ان، أن يتواله املؤمن ويرشك به، ك� هو املستفاد من الحرص 

قال هذا رصاط عــيلَّ مســتقيم * وإن جهــنم ملوعــدهم « »يتولونه والذين هم به مرشكون
»أجمع�

واملؤمن العايص ليس من أهل الجحيم، فليست الغواية بسلطانه إال خروجاً عن  ٢
  سلطان الرحمن إىل سلطان الشيطان بزال اإل�ان.

فأما الذنب وأشباه ذك فإنه ينال منهم ك� » اإللهية«زيلهم عن الوالية فليس له أن ي«إذاً 
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:  قضــاء ٢»ملؤمن عىل بدنه وال يسلط عــىل دينــهمن ا  يسلط وّهللا «فقد  ١»ينال من غ�هم
عليه أم نيالً منه تركاً له إىل دين الشيطان، ومه� أخطأ املؤمن بوسوسته لــيس ليستســلم 

إن الــذين أتقــوا إذا «له متولياً له والية املحبة أم والية السلطة، بل يتــوىل عنــه إذا مســه: 
ونهم يف الغي ثــم ال مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبرصون * وإخوانهم �د

»يُقرصون
٣.  

وك� أن مس الشيطان مس للروح، كذلك التذكر الذي يطرده دحراً هو تذكر الــروح ســلباً 
باالستعاذة وايجاباً بالبسملة، مهــ� اســتعاذ وبســمل بلســانه، كــ� بقلبــه وســائر أركانــه، 

�، اســتعاذة مثلثــة الزوايــا، فاألصل هو القلب ثم القالــب ومــن ثــم اللســان الحــا� عــنه
  خ� مستعاذ به ومستعان.  قاعدتها القلب، وعمودها القلب وإذا إذاعتها اللسان وّهللا 

هذا ولكن حذار حذار من خطوات الشيطان حيث يخطو مــن الصــغائر إىل الكبــائر وإىل 
مــن   بــاّ�  ، ولــذلك يــؤمر الــذين آمنــوا ان يعيشــوا اإلســتعاذة واإللحــاد يف ّهللا   الرشك باّ� 

  ... الشيطان الرجيم بكل طاقاتهم وإمكانياتهم متوكل� يف كل ذلك عىل ّهللا 
م  ، مه� اختلفا يف درك الضالل، ك� »الذين هم به مرشكون«عىل  »الذين يتولونه«وهنا تتقدَّ

اختلف سلطان عن سلطان، حيث األول خطوة إىل الثا�، ك� ودوامة السيات خطوات إىل 
  توليه.

ســواه بواســطته، أم   قد يعني يرشكون بالشيطان، حيث أرشكــوا بــاّ� » به مرشكون«ا وهن
لــيس إال بالشــيطان، مهــ�   حيث اإلرشاك بــاّ� واملعنيان عليه� معنيان،  ٤»مرشكون  باّ� «

                                                        
��ل ��ٔ��� �� ��ل  ا����م ����  �� ����� ا������ �� ���د �� ���� ر��� إ�� أ�� ��� ا��ّ� ٨٦: ٣). ��ر ا������      ١
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��ل ��� ��: �ٕ�ذا ��أت ا���آن... ���ل ��  ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٣٨٤: ٢). ����� ا�����ن     ٤

و�� ��� ��� أ��ب ���ه ���� و�� ���� ��� د��� �� ا����� ��� ���� و�� ���� ��� د���   ���� ���� وا��ّ�

إ��� ������ ��� ا���� ������� «و�� ���� �� ا������� ��� أ��ا��� و�� ���� ��� د���� ��� �� ���� �� و�� 

 �����ن ���� ��� أ��ا��� و��� أد�����.  ؟ ��ل: ا���� �� ����ّ�»وا���� �� �� �����ن
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واألوىل مقدمــة عــىل الثانيــة حيــث  ١اختلف املعني من الباء هنا وهناك ســببية وتعديــة
  ليس إال بسبب الشيطان.  اإلرشاك باّ� 

م الشيطان تعم كافة شيطا� الجن واإلنــس، فــإن االســم الخــاص لــزعيم الشــياط� هــو ث
إبليس، وهو يضل أوليــاءه والــذين هــم بــه مـرشـكون بخيلــه ورَِجلــه، بذريتــه الشــياط� 
وسواهم من الشياط�، ك� ويضلهم بنفسه، حيــث يتولونــه ويستســلمون لــه بشــهواتهم 

  . اّ� ، وعوذاً ب ونزواتهم حتى يرشكوا باّ� 
  حول األذان واإلقامة

َب ِمْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَُكْم ُهزُوا َولَِعبا ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَا«
اَر أَْولِيَاَء َواتَُّقوا ّهللا  »إِْن كُنتُْم ُمؤِْمِن�َ    قَبْلُِكْم َوالُْكفَّ

٢.  
لقد توسطت آية الوالية الحقة ـ تلك ـ ب� آيتي الوالية الباطلة هناك لليهــود والنصــارى، 

وبينه� متوسطات الواليات الخليطــة مــن حــل  »الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً...«وهنا 
  وباطل.

محلقة عىل كافــة وحده يف ربوبيته لل  ، الرتكيز عىل والية ّهللا  ، املؤمن� باّ�  فعىل حزب ّهللا 
الرشعية املوحدة، وعىل الضوء والية القاعدة  آله و عليه هللا صىلالشؤون، وعىل ضوءها والية الرسول 

وليعيش األمة اإلسالمية قيادات معصومة موحدة زمنهم،  آله و عليه هللا صىلبعده  السالم عليهماملعصوم� 
  .»أمرهم شورى بينهم«ألمة حيث ويف زمن الغيبة الشورى العليا من الرعيل من ربا� ا

فك� ال والية رشعية يف القيادة الروحية والزمنية ألهل الكتاب وسائر الكفار عىل املؤمن�، 
كــذلك هــؤالء املســيطرين عــىل الحكــم اإلســالمي بالســيف والنــار، غــ� املنطبــق علــيهم 

  رشوطات الوالية، ال أصلية معصومة وال فرعية ربانية.
تعم كــل مــن يحملــون هــذه الرذيلــة ومــن أبــرز  »ا دينكم هزواً ولعباً الذين أتخذو «وهنا 

بعــدهم هــم غــ� الكتــابي� » والكفــار«ثــم  »الذين أوتوا الكتاب مــن قــبلكم«مصاديقهم 
واتقوا «مرشك� أو ملحدين، والوالية املنفية هنا ه� كافة معانيها محبة ومنارصة وسلطة 

  غ� تجار فجار مصلحي�.  باّ� » إن كنتم مؤمن�«من تلك الوالية النجسة البئيسة »  ّهللا 

                                                                                                                                                         

 
 ���� أ��ك ���ه �� ���ه ������� و��� �������.  ). �ٕ�ن أ��ك �������ن ���� ����� وأ��ك ����ّ�     ١

 
٥٧: ٥).      ٢. 
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»وإذا ناديتم إىل الصالة اتخذوا هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم ال يعقلون«
١.  

، عقلــوه عقــل درايــة ورعايــة، � يكونــوا  فلو أنهم عقلوا الدين بصالته وسائر صالته بــاّ� 
ـ وهي االذن حيــث ال يعــرف للصــالة » إذا ناديتم إىل الصالة«، وهم يلتخذوه هزواً ولعباً 

وضــم�  التأنيــث » اتخذوها هزواً ولعباً « ٢كأصٍل نداٌء إالَّ األذان واإلقامة بحيعالتها الثالث
  الة إىل النداء إليها، حيث كانوا يتخذونه� هزواً ولعباً.راجع إىل الص

إذا نودي للصالة يف يوم الجمعة فاســعوا إىل «ومن هنا نعرف املعني من مثل قوله تعاىل: 
»وذروا البيع...  ذكر ّهللا 

أنها الحيعالت ضمن األذانات واإلقامات فإنها هي الندءا للصــالة،  ٣
لصالة من يوم الجمعة هــي إعالنــات لحضــور وقــت الصــالة كــذلك النــداء كذلك النداء ل

للصالة من يوم الجمعة ال تعني إالَّ حضور وقت الجمعة، فال يشرتط وجوب الجمعة بنداء 
لها خاص إذ ال نداء يخصها، وال بإقامتها فإنها ليست نداًء لها، وإ�ا إذا حرض وقــت صــالة 

وهــو  » إىل ذكر ّهللا «أ�ة وماموم� » فاسعوا«�ء الجمعة وهو زوال الشمس عن وسط الس

                                                        
 .٥٨). ��رة ا�����ة: ا��ٓ��      ١

 
أ����� آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ��� ا��زاق �� ا����� �� ���� �� ���� ��ل ا���� ا����  ٢٩٤: ٢). ا��ر ا�����ر      ٢

�� ا����ة ا�����ا ��� ������وا �������س ����� ��� �� ا����ب ���� أن ����ي ��� �����ن ����ً إذا أرادوا �

 آ�� و ���� ا��� ���  ������ ������س إذ رأى �� ا����م أن �� �����ا ا�����س �� أذ��ا ������ة ���� ��� إ�� ر��ل ا��ّ�

��  آ�� و ���� ا��� ���أع ���اً إ�� ���ل ��ذن ���ل ا���� ا���� ���� ��� ر آ�� و ���� ا��� ��������ه ����ي رأى و�� ��ء ا���� 

أ����� �� ا�� ����ي ����  آ�� و ���� ا��� ���  أ��ل: ��� ��ٔ��� ر��ل ا��ّ�» ���� ���� ا���� ��� أ���ه ���� ���

����ً ���� �����ة ��� ��� ��ا ا����� إ�� �� »إن ا��� إ�� �� ���� إ��«�����:   ������ و�� ا����� ��� �� ��ل ا��ّ�

�� و�� ا�����! و��� ��ن ا���اء إ�� ا����ة ��� ���� �����ة ��� �� ������  آ�� و ���� ا��� ����� و�� ا����م ا����ل 

 ا����.

و��� �� » وإذا ��د���...«ا��ٔذان �� ����� ���ل:   و��� أ��ج أ�� أ�� ���� �� ���� �� ���ب ا����ي �� ذ�� ا��ّ�

إذا ��دى ������ة ���م ا������ن إ�� ا����ة ���� ا����د ��  آ�� و ���� ا��� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ��ن ���دي ر��ل ا ا�� ���

و��� أ��ج أ�� ���� وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� » ����ا ������ا �ٕ�ذا رأو�� ر���ً ���اً ا����ءوا ��� و����ا ����

  ر �������� إذا ��� ا����دي  ���دي أ��� أن ���� ر��ل ا��ّ��� ا���ي �� ا��ٓ�� ��ل ��ن ر�� �� ا�����

ا���ذب ���� ��د�� ذات ���� �� ا������ ���ر و�� ���� وأ��� ���م ����� ��ارة   ��ل: أ��ق ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ». : ��ٔ���� ا���� وأ���ق �� وأ���
٩: ٦٢).      ٣. 
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  .١مجموع الخطبت� والركعت�
أن أهل الكتاب قالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئاً �  »اتخذوا هزواً ولعباً «ذلك، وم� يقال يف 

لفت في� أحدثت جميــع األنيبــاء فمــن أيــن لــك يسمع في� مىض فإن كنت نبياً فقد خا
هذه اآلية، وكان املنافقون يتضاحكوم عند القيام إىل الصالة   صياح كصياح الع� فأنزل ّهللا 

تنف�اً للناس، وسائر الكفار حالهم معلومة بطبيعة الحال، فذلك ثالوث من الهزء بالصــالة 
  وأذآنها
ية النــداء إىل الصــالة بــالحيعالت أذانــاً وإقامــة تدل عىل مرشوع »ناديتم إىل الصالة«وهنا 

كأصل، يف األوقات املقررة للصوات اليومية، سواء أكانت الصالة الن�دؤ إليها يف أول وقتها 
أم ال، وقد يستثنى نداء الحيعالت عن صــالة اآليــات واألمــوات بقــاطع الســنة أنهــا فيهــا 

م ال نــداء ثالثــة إال فالســة كالســة إذ � فقد تختص النداء إسالمياً به� ثــ» الصالة الصالة«
  يدل دليل عىل غ�ه�.

وهل األذان واإلقامة اليومية مفروضان فرادى وج�عــات؟ ام هــ� مختصــان بالج�عــات 
» نــاديتم«؟ أم هــ� منــدوبات أم فــيه� تفصــيل؟ قــد تلمــح »نــاديتم إىل الصــالة«ملكــان 

ا قيامــه نفســه  ونداءه نفسه ليس إلالختصاصه� بالج�عات، حيث الفارد ال يندي غ�ه، 
  إىل الصالة.

وقد يعني النداء إىل الصالة بأذان وإقامة أياً كان، حيث يجمع الشعار إىل استعداد املصيل 
أقولها فليقلها غ�ي، فقــد توافــق ¨فإنها شعار مع اإلقرار أننى  »أحد  قل هو ّهللا «الصالة، ك

عيــة حيــث تــدل علــيه� دون اختصــاص جمعية النداء ج�عــات إىل فــرادى الســنة القط
  بالج�عات؟

وعىل أية حال فال تدل اآلية عىل وجوب النــداء إىل الصــالة، واملســتفاد مــن الســنة تأكــد 
 ٢استحباب األذان يف الج�عة وإستحبابه يف الفرادى، وروايــة إعــادة الفريضــة إذا نســيه�

                                                        
 ). ����� ا���� ��� ا����� ���ه �� ����� آ�� ا�����.     ١

 
إذا ا����� ا����ة ����� أن ��ذن و���� �� ذ��ت ���  :ا����م ����  ). و�� ����� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�     ٢

 ٢٩(ا������ أ��اب ا��ذان ب» أن ���� �����ف وأذن وأ�� وا����� ا����ة وإن ��� ر��� ���� ��� �����

 ).٣ج
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»ال تبطوا أع�لكم«عادة وهذه موافقة للقرآن يف ترك اإل  ١معارضة بأخرى
وتلك مخالفة له،  ٢

فهي دالة عىل س�ح اإلنرصاف إذا نسيه� وال تدل » فانرصف«ولعى فرض تصديق القائلة 
عىل وجوبه�، اللهم إال تاكد اإلستحباب حيث يسمح عند النسيان باإلنرصاف عن الصالة، 

ية حال منرصــف عنــه ملكــان حرمــة إبطــال األعــ�ل، وأن النســيان ولكن اإلنرصاف عىل أ 
يسقط التكليف فكيف يجوز إبطال الصالة لجبارن املنيس منها، فحتــى إذا تــركه� عمــداً 
وه� واجبان ال يسمح ذلك لإلنرصاف عن الفريضة، وال دليل تركه� عمداً وه� واجبــان 

وجوبه� وال سي� األذان من كتاب أو سنة ال يسمح ذلك عىل اإلنرصاف، فال حجة ـ إذاً ـ ل
وإن كان األحوط اإلتيان باإلقامة إذ ال نجد أ�ال هذه األسئلة حول ترك األذان واإلقامة إال 
ملورد النسيان م� قد يلمح أن موارد الذكر مفروغ عنهــا للوجــوب، والقــدر املعلــوم منــه 

الوجــوب وال ســي� األذان وإن كــان اإلقامة، وقد تشهد له أخبار ولكنه� ال نص فيها عىل 
  األحوط اإلتيان بها لكرور التأكيدات املتاترة فيها.

  من آداب الواد املقدس 
  وفيه الصالة

ِس طُوىً « »فَلَ�َّ أَتَاَها نُوِدي يَا ُموَىس إِ�ِّ أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَيَْك إِنََّك ِبالَْواِدي الُْمَقدَّ
٣.  

أمن النار أم من الشجرة الطالعة منه النار، تقص لنا  »فل� أتاها نودي يا موىس«خ�اً أتها وأ 
فــ�ذا أتهــا نــودي مــن شــاطيء الــواد األ�ــن يف «القصص أنها من الشجرة املنورة املباركة:

»رب العامل�  البقعة املباركة من الشجرة أن يا موىس إ� ّهللا 
اً مــن النــور املتطلعــة وطبعــ ٤

                                                        
� ا����؟؟ ��ل: �� ر�� ��� ا��ذان وا�ٕ����� ��� د�� � ������ا����م). ������ زرارة ��ل: ��ٔ�� أ�� ����      ١

�� ر��  ا����م ����  ) و����� داود �� ����ن �� أ�� ��� ا��١�ّ(ا����ر ح» ������ �� ����� �ٕ���� ا��ٔذان ���

» إ��� ا��ذان ��«) أ��ل: و�� ��ل ٧(ا����ر ح» ��� ا��ٔذان وا�ٕ����� ��� د�� �� ا����ة؟ ��ل: ��� ���� ��ء

  � ���ً ��رد ا���ال �� ا��وا��، و������ ���� �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ���� ��م ��ض ا��ٔذان و�� ا�ٕ����� ��ٕ���

��ل: �� ا���� ���� ا��ٔذان وا�ٕ����� ��� ���� �� ا����ة؟ ��ل: إن ��ن ذ�� ��� أن ���ء ����� ��� ا���� ا����م ����

 .٤ا����ر ح» و���� وإن ��ن �� ��ء ����� ����� آ�� و ���� ا��� ���

 
٣٣: ٤٧).      ٢. 

 
١٢: ٢٠).      ٣. 

 
 .٣٠). ��رة ��:      ٤
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  .»إذا را ناراً...«عليها 
يــا مــوىس إ� «، حتى نودي موىس منها أو كان هناك يف الشجرة أم نارها النور تجل من ّهللا 

  قائالً: » أ� أنا ّهللا «؟ حتى يهرف هارف ويخرف خارف » أنا ّهللا 
  أزدرختيچرانبود روا ازنيكبختى!:» أنا الحق«روا باشد 

، فل�ذا � يجز من سعيد مثيل: منصور الحــالج ـ أم بــا  أن تقل: أ� أنا ّهللا  إذا جاز لشجرة
  ك� يف الشجرة.  ، حيث تجىل يف ّهللا  يزيد  البسطامي ـ أن أقول: أان ّهللا 

نودي يا موىس ـ من شاطيء الواد األ�ن يف البقعة املباركة من الشجرة ـ: ا� أنا «نص اآلية 
ـ هي ـ فقط ـ مذياع النداء من نورها، وليس يلزمــه أن يكــون املــذيع فالشجرة ـ إذاً  » ّهللا 

، فالنــدءا ـ كــ� الشــجرة  وال يحملن ذات ّهللا   بذاته فيها، وك� املالئكة يحملون نداآت ّهللا 
  ســمت وصــوت، فلــيس لــذات ّهللا   ، ومهــ� كــان لنــداء ّهللا  والنار النور ـ ه� من فعل ّهللا 

إ�ا خلق منه كسائر خلقــه، مــن دون لســان وال شــفه وال أي سبحانه سمت وال صوت، و 
عضو، فإ�ا صوت مخلوق يف الشجرة، ك� يخلق يف األلسنة، والفارق هو خرق املتعود من 
الصوت النداء، وك� أن أصل الوحي خرق لعادة التعليم، فذلك النــداء خارقــة يف خارقــة، 

  يمونة.بارقة يف بارقة نور النار يف الشجرة املباركة امل
وشــجرة «لقد كانت هذه الندء الربانية من نور من هذه الشجرة من جانب الطور األ�ــن 

»تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكل�
ونادينــاه مــن جانــب «وهي الزيتونة  ١

»الطور األ�ن وقربناه نجياً 
»ناه ولكن رحمة من ربــكوما كنت بجانب السطور إذا نادي« ٢

٣ 
»الطور * وكتاب مسطور * يف رق منشور«

»وطور سن�« ٤
٥.  

                                                                                                                                                         

 
٢٠: ٢٣).      ١. 

 
٥٢: ١٩).      ٢. 

 
٤٦: ٢٨).      ٣. 

 
١: ٥٢).      ٤. 

 
٢: ٩٥).      ٥. 
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آيات بينات تتجاوب مع بعض يف مذياع النــداء ملــوىس أنــه النــور الســاطع مــن الشــجرة 
ن يكــون امليــع ماكنــاً فيهــا، أم الزيتونة يف البقعة املباركة من شاطيء الواد األ�ــن، دون أ 

متجلياً لها، اللهم إال بأنوار وحيه يف صوغ كالمه لسوق وحيه إىل موساه، ولذلك يقول هنا 
حيــث الــوحي  »رب العــامل�  أ� أنــا ّهللا «وهي هنا ربوبية الــوحي، وهنــاك  »إنني أنا ربك«

  عامل�!.فإنه بالغ منك إىل ال» رب العامل�«وحياً إليك و» ربك«موجه إىل 
كــن ملــا التــر جــوارجي منــك ملــا ترجــو فــإن مــوىس «فلقد كان يرجو نــاراً فــأو� نــوراً ف

تبارك وتعاىل أمر عبده   ذهب يقتبس ناراً فانرصف اليهم وهو رسول نبي فأصلح ّهللا السـالم عليه
مره يف أ   تعاىل يفعل بالقائم الثا� عرش من األ�ة يصلح ّ�   ونبيه موىس يف ليلة وكذلك ّهللا 

  .١»ليلة ك� أصلح أمر موىس ويخرجه من الح�ة والغيبة إىل نور الفرج والظهور
وقد عرب عن مجيء وحيه بجيئته تعاىل ألنه اتيان ربوبيته وحياً إىل رســله وكــ� يف األصــل 

  بط الوحي الثالثة:العربا� يف التورات تبش�اً �ها
وزئت هرباخاه أرش برخ موشه إيش ها إلوهيم إت بني إرسائيل لفني موتوا ويؤمر يهواه «

  .٢»مسيني بأو زارح مسع� هو فيع مهر فاران وآتاه مرببت قدش مي ميوا إش دات الموا
من سيناء جاء. تجىل   د موته، وقال: ّهللا بني إرسائيل عن  وهذه بركة باركها موىس رجل ّهللا «

من ساع�، تلعلع من جبل فاران، وورد مع آالف املقدســ�، مــن �ينــه ظهــرت الرشــيعة 
  .٣»النارية

و�جدك الذي ظهر عىل طور سيناء فكلمت بــه عبــدك «وقد جاء مثلها يف دعاء الس�ت 
ورسولك موىس بن عمران، وبطلعتك يف ساع�، وظهورك يف جبل فاران بربوات املقدســ� 

  ».وجنود املالئكة الصاف� وخشوع املالئكة املسبح�
جلوات مــن ربوبيــة الــوحي عــىل  وعىل أية حبال فال تجيلَّ هناك للذات ولن يكون، وإ�ا

  وسائر املرسل� مه� اختلفت الدرجات والكيفيات. عليه�السالمموىس ك� عىل املسح ومحمد 
ويف َخلَده ان يقتبس منها قبساً لعلهم يصطلون أو يجد عىل النار هدى، فإذاً » فل� أتاها«

                                                        
 ..ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٤: ١٣). ���ر ا��ٔ��ار      ١

 
 .٢ـ  ١: ٣٣). ��� �������      ٢

 
��� ���ـ�� ا���ـ�ن �ـ�ل �ـ�ه ا���ـ�رة  ٣٥ـ  ٤٤ص » ). را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��     ٣

 .ما���� ����ا������� و�� ����ق ا���� 
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ون ريب، فإن ذلك هــو فاجئته هذه الجيئة بنداء من الرب، وطبعاً هو عرف أنها نداءُه د
طبيعة الحال يف الوحي وإن � تسبق له سابقة، فالذي يوحي إىل عبده، يوحي له معه أنه 

  وحيه، فإنه لزام استقرار الوحي يف مستقره، دون أية ريبة فيه، وال شبهة تعرتيه.
ال فحسب رجاالت الوحي يعرفون نداَء الوحي، بل اإللهامــات اإللهيــة ـ كــذلك ـ معروفــة 

  ، والتوسم الحاصل منها: أهليها قضية تقوى ّهللا  لدى
»يجعل لكم فرقاناً   يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا ّهللا «

وكل� كانــت التقــوى أقــوى فالفرقــان  ١
عىل ضوئها أقوى، حتى إذا كانــت عاصــمة معصــومة، ففرقانهــا أيضــاً عاصــم معصــوم، ال 

  يخالجه شك وال يبة.
من املتكلم؟ فقال: أنا ربــك ـ فوســوس إليــه  السـالم عليهملا نودي يا موىس قال « وقد يروى أنه

تعــاىل بــأ�   : أنا عرفــت أنــه كــالم ّهللا السـالم عليهإبليس اللع� لعلك تسمع كالم شيطان! فقال 
  ».أسمعه من جميع الجهات بجميع األعضاء!

ومن سائر الجهــات، إذ كــان ومه� يكن من يشٍء فال ريب أنه عرف كونه كالم الرب وحياً 
الكالم دون جهة من النور خارق العادات، وسمع الفؤاد بنور املعرفة القمة، فأصــبح هــو 

  بكله سمعاً وس�عاً.
أن ال تكــن نــور الشــجرة مجــًىل لــذات الــرب » ناديته«مجهوالً، دون » نودي«وقد تنادي 

  سبحانه، وإ�ا خلق فيها صوت النداء دون جهة خاصة.
حال كان ذلك وحياً دون وسيط ملك الوحي، مه� كان بوسيط كالم مــن لســان وعىل أية 

  تعاىل:  النور الساطع من الشجرة، حجابان اثنان، حيث الوحي درجات عدة ك� يقول ّهللا 
إال وحيــاً أو وراء حجــاب أو يرســل رســوالً فيــوحي بإذنــه مــا   ما كان لبرش أن يكلمه ّهللا «

»يشاء
٢.  

قرينة أنه يعني وحياً بال أي حجاب، اللهم » وراء حجاب أو يرسل رسوالً«ب» وحياً «قرُن ف
إال حجاب الذات القدسية األلوهية، وقد حصل ذلــك الــوحي ـ فقــط ـ للرســول األقــدس 

ليلة املعراج، أم وليلة الدقر حيث أنزل القرآن املحكم، دون أي وسيط، ال  آله و عليه هللا صىلمحمد 
ي، وال كالم وال نور وال نار وال شجرة أما هيه من وسائط وحجب، وإ�ا من الرب ملك الوح

وهو ملا » وهو يف مقام (وأد� »فأوحى إىل عبده ما أوحى«إىل قلبه القديس الرسايل القمة: 

                                                        
٢٩: ٨).      ١. 

 
٥١: ٤٢).      ٢. 
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  تدىل، خالعاً نعل نفسه وحجاب ذاته بعد سائر الحجب، فلم يكن حينئــٍذ بينــه وبــ� ّهللا 
  .١أحد حتى نفسه!

وقد ال يكون سائر الوحي إىل سائر رجاالت الوحي وحياً أمام ذلك الوحي وك� يف الشورى: 
رشع لكم من الدين ما ويص به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبــراهيم ومــوىس «

»..وعيىس أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه.
٢.  

ك� وأن صاحب ذلك الوحي القمة كأنه هو الرسول النبي ال سواه، �ا طواه وحواه، وهو 
  المح من آيات عدة تخاطبه كأنه هو الرسول ال سواه.

  وأما م� النداء األوىل ملوىس ـ وما أمتنها وأمكنها يف قلبه �ا طواه وحواه ـ فهو:
فاخلع نعليــك «بربوبية رحيمية خاصة » ربك«ال سواي » أنا«كلِّم إياك أ� امل »أ� أنا ربك«

  .»أنك بالواد املقدس طوى
ويف مفاجأة هذه الجيئة، بهذه املشاهدة املنيعة، لقد كان القلب يجف والكاين يرتجــف، 
موىس الفريد يف صمت مخيَّم، بليل دامس، وبرد قارص وهو كارث، وأهل بال حارس، فإذا 

  !.»أ� أنا ربك...«سبق لها نظ� بنداء � ت
فاين هذه الذرة الصغ�ة الهزيلة التي تتالعب بها الرياح، وواجهة الجالل الــذي ال تدركــه 
االبصار، وتحار دون معرفته االفكار، وتتضاءل يف ظله الظليل كل حق� وجليل، أيــن هــي 

  .ك� هي وتلقي ذلك النداء العال من الرب املتعال، لو ال اختياره؟!
وأنها لحظة ترتفع فيها البرشية، فبحسبها أن يليق يف جزء من أجزاءهــا أن تتصــل هكــذا 

  بتلك النداء!.  باملإل األعىل، وأفضل منه واعىل، أن يخاطبها ّهللا 
فأنت اآلن يــا مــوىس بقــرب  »يا موىس أ� أنا ربك فأخلع نعليك إنك بالواد املقدس طوى«

، وال تطإ الوادي به� وهو مجىل الطلعة املقدســة من الحرضة العلوية، فتجرد عن نعليك
  الربانية!.

د ّ�  إنــك «ل»فــأخلع نعليــك«أن يخلع نعلهى عىل أية حــال، وإ�ــا   ثم وليس عىل كل موحِّ
  .»بالواد املقدس طوى

الذي طواه، هو واد الوحي الرسايل، وهو أقــدس واٍد يف الكــون، فلــيكن » الواد املقدس«و
  ون، وخلع النعل� هو من ك�ل القداسة املناسبة لواد الوحي.طاويه أقدس من يف الك

                                                        
 ). را�� ا�����ن ����� ��رة ا���� ��ل آ��ت ا����اج.     ١

 
 .١٣). ��رة ��:      ٢
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التــي طــوى ذكرهــا آيتــا طــوى » طــوى«عرفنا الواد املقدس وهو مهبط الوحي ف� هــي 
  .»إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى«ثانيته� النازعات 

 أس�ً للواد املقدس، أم أسم وصف له ألنه الوصل إليه بحاجــة إىل طــي» طوى«قد تكون 
إنك «مسافات بعيدة من مسالك املعرفة والعبودية أما هيه، ولكنه يقتيض قلب التعب� ك

  فالواد بََدٌل ـ إذاً ـ عن طوى أم عطف بيان. »بالواد املقدس طوى
أم هي مصدر الطي، منرصفًة خالف األوىل، حاالً عن الواد املقدس وعن موس، فهي �عنى 

الً للواد املقدس حيث طوى موىس، ومفعوالً ملــوىس الفاعل واملفعول مبالغة يف الطي، فاع
، وع� سوى الوحي، فليخلع نعليه اللذين طوياه عن نور الوحي،  املطوي به ع� سوى ّهللا 

فليكن موىس طوًى ك� الواد املقدس طوى، طياً ع� طواه وحواه من حجب، إىل ما طواه 
أهله وتجلل عــنهم وِســواهم،  من الوحي وحواه يف الواد املقدس، فل� طوى ما طوى عن

  بالوحي بعد انتشار حاله وتفرق باله.  طواه ّهللا 
مثلثة املعنى، إس�ً للواد املقدس وحاالً عنه وعن موىس، ويــا لــه مــن » طوى«وقد تكون 

  سمو املعنى.
؟ »فأخلع نعليك إنك بالواد املقدس طــوى«ثم وما ه� النعالن اللذان أمر هنالك بخلعه� 

ة غــ� مشــكور، وهــو يف ولــيس امليتــ ١»رجليه؟ إذا كانتا من جلد ح�ر ميــتأه� نعالن 
 »فــأخلع نعليــك«الصالة محظور، وطوى الواد املقدس هي كالصالة بل أوىل، لذلك فرغــت 

وكان الواجب عليــه خلعهــ� دون أمــر، مــا يف لبســه� يف  »إنك بالواد املقدس طوى«عىل 
  .٢»الصالة والواد من غضاضة

                                                        
�� ا��ٓ�� ��ل: ���� �� ��� ���ر ���  ا����م ����ا�� ������ �� ا����� ��� ا���دق  ٣٣: ٣). ����� ا�����ن      ١

 ����. ا����م ����أ��ج ��� ا��زاق وا������� و��� �� ���� وا�� أ�� ���� �� ���  ٣٩٢: ٤و�� ا��ر ا�����ر 

 
��ده إ�� ��� �� ��ـ� ا��ّـ��� ���ب ��� ا���� و���م ا�����  ٣٧٣: ٣). ��ر ا������      ٢ ا���ـ� �ـ� ا���ـ�   �ٕ�ٍ

�ـ�ٔ��� ����ـ� إ�ـ� �ـ���اد «����ـ� ���ـ�:   ���� ���� و��� ��� ��ٔ����� �� �� ر��ل �� أ�� ا��ّ� ا��ـ��م ����ا����� 

���� �ـ� �ـ�ل ذ�ـ� ��ـ�   �ٕ�ن ����ء ا������� �����ن أ��� ���� �� أ��ب ������ ��ل ���ات ا��ّ� »ا����س ��ى

ى ��� ���� وا������ �� ����� ��ٔ�� �� ��� ا��ٔ�� ���� �� �������: أم أن ���ن ���ة ���� ���� ����ة أو أ���

��� ����ة �ٕ�ن ���� ����� ����ة ��ز ����� �� ��� ا����� إذا �� ��� ����� وإن ���� ����� ����ة ����� 

أ�� �� ���ف ا����ل ��  ا����م ������ ��� ���� ��ٔ��س وأ��� �� ا����ة وإن ���� ����� ��� ����ة ���� ��� أو

  ا���ام و��� �� ��ز ��� ا����ة و�� �� ��� و��ا ���، ��� ��ٔ����� �� ����ي �� ا���ٔو�� ���ـ� �ـ�ل �ـ��ات ا��ّـ�

���� أن ���� ���� ر�� ����اد ا����س ���ل �� رب أ�� �� أ���� �� ا����� ��� و���� ���� ��ـ� �ـ�اك 
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إال أننا ال نعرف غضاضتها يف الرشعة املوســوية وحتــى يف الصــالة! ولــبس امليتــة ال يــالزم 
صحبتها يف الصالة، بل وال صح لبس النعل الطاهرة فيها لقداسة املوقــف، وقدســية الــواد 

  .»إنك بالواد املقدس طوى«بيان وقد تب�  كانت بحاجة إىل
مصاديق له� عدة، أواله� يف املظهر وأواله� يف الظهور ه� النعالن » نعليك«وقد يعني 

امللبوسان، وهذه طبيعة الحال يف كل واد مقدس يطوي وارده طياً وينطوي فيــه انطــواًء، 
 إصالح األدب الظاهر عىل فك� أن أدب الحضور يف الصالة ـ وهي معراج املؤمن ـ يقتيض

ضوء الباطن، لبساً لطاهر الثياب ومحلَّلها ونظيفها، كذلك خلع النعل� ه� كانــا نظيفــ� 
فإنه� للميش يف الطرقات دون الغرف املفروشة فضالً عن الواد املقدس طوى، الــذي هــو 

إىل  أقدس من الصالة وأطوى، حيــث العلــوم الربانيــة فيهــا مطويــة، فالحفــاء هنــا أقــرب
التواضع والحفاوة، وألنه يالصق قدمه الوادي فيتــربك بــه، كــ� هــو يتــربك بربكــة الــوحي 

، أم يف رجليه بنعليه، اما  الربا�، كيف يقدم الواد املقدس طوى وهو مطوي تعلقاً بغ� ّهللا 
  من تعلقات تنايف الحضور املطلق.¨هى 

إنك «ة غ� مشكور، بل هو محظور، ويف هذه اآلية ملحة أكيدة أن لبس النعل� حالة الصال 
وألنه� � تقرنا بوصف امليتة أم سواها مــن محظــورات، نــتلمح أن  »بالواد املقدس طوى

أصل النعل� غ� الصالح يف الواد املقدس، وأي واٍد أقدس لنا من وادي الصالة وهي معراج 
ص عــن  طرقات، وقايهاملؤمن، وحالة التطامن والذل ال يناسبها الوقوف �ظهر املايش يف ال

القذارات، اللهم ملن اضطر غ� متجانف ألثم فال أثــم عليــه، كحالــة الحــرب والفــرار عــن 

                                                                                                                                                         

�����: أ��� ����� أي إ��ع �� أ��� �� ���� إن ���� ���� �� �����   ��� ��ٔ��� ���ل ا��ّ�و��ن ���� ا

 ».و���� �� ا���� إ�� �� ��اي ����ل

��ز ����� �� ��� ا����� إذا �� ��� «أ��ل ��ا ا����� ���رض ��� ���م، �� �� ������ �� ���ت ��ة، ���� 

و�� أ��س ���� ��ٔ��� ���� ا���� » ����� ��ٔ��س وأ��� �� ا����ة«و�� ����� ��� ��� ا��ٓ��! �� » �����

و���ذا، ���� �� » ��� ���� أ�� �� ���ف ا����ل �� ا���ام  ��� أو�� ا��ّ�«و���ا��� أر�� �� ���اج ا����ة! �� 

و��� �� «�����، �� و��� ��ف ���  »إ�� ����اد ا����س ��ى«أن ����� ��� ����   ���ف أ��� ���� ���ر��، ��� ا��ّ�

و���� ���� ����اد ا����س، وأ��  ، ��ذا ����؟ ��� �� ���� ������� �����ه»��ز ��� ا����ة و�� �� ��� و��ا ���

ا���� ��� أو ا���� وا���� ����� ��� أ�� ا��اد ا����س �����، �� �� ���� أن ذ�� ا���� ��ن وا���ً �� ا����ة ��� 

 � ����رب �� ���� ��� ���ر�� ا����� ا��ٔول، و��� ا��� �� ����ه �� ا���� ـ ��ٔ��. ��� أم ��، إذاً ������
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  .١صىل يف نعله قاحلة مفرتية عليه جاهلة آله و عليه هللا صىلاملحظور، والرواية القائلة أن النبي 
هن لكم وأنــتم لبــاس «ومن ثم االهل زوجة وأوالداً، حيث يتمىش به� األهل يف حياته، و

، وإىل وادي املقدس طوى، عليه أن ينىســ أهليــه  والسالك إىل ّهللا  ٢والنعل من اللباس»لهن
وعبهم يف هذه السبيل، قدر ما هم يصدون عن السبيل، أم عن تكملتها، أم يخرج حــبهم 

، وال ســي�  ، فخــالص الحــب يف ّهللا  يف رشعــة ّهللا  عن قلبه، مه� يهتم بأمرهم قدر الواجب
لرجــل مــن قلبــ� يف   ما جعل ّهللا «، ف ، ال يال�ه حب غ� ّهللا  بالنسبة ملن يحمل رسالة ّهللا 

  . والحب يف ّهللا   وليكن قلب الرسول مليئاً كافة من حب ّهللا » جوفه
 ٣»وخوفــه مــن فرعــونخوفه من ضياع أهله وقد خلفها �خــض، » خوفيك«وكذلك األمر 

»حسيباً   وكفى باّ�   ويخشونه وال يخشون أحداً إال ّهللا   الذين يبلغون رساالت ّهللا «ف
٤.  

ان يبلغ موساه إىل مدرجة الوحي، بالواد املقدس طوى، وهو مطوي قبلــه   فح� يريد ّهللا 
بالك�ات، يبتليه بالعرسات، حيث يسلط عليه الربد وهو مــع أهلــه يف الصــحراء، وظلمــة 
الليل، وتفرق املاشية، ومخاض املرأة، وعدم انقداح الزندة، وضالل الطريق حتى انــدهش 
بغاية الدهشة، واستوحش بالغ الوحشة، ثم يريه نوره �ظهر النــار املؤنســة، ويبلغــه إىل 

  .»أخلع نعليك إنك بالواد املقدس طوى«الواد املقدس طوى، طالباً منه 
من ثم رابع: الخلع، أن يخلع نعيل الدنيا واآلخرة، أال يهــوى فــيه� وال مــنه� إال رضــوان، 

وال لذاته يف األخرى، فإن نعيم القرب والرضــوان أنعــم مــن دون هوات النعيم يف األوىل، 

                                                        
�� ����� �� ������ �� ا����ة ���� ا���س  �آ�ـ و ���� ا��� ���و�� ��� ا����  ٢٢:١٨). �� ����� ا���� ا��ازي      ١

أ�ـ�ل » ������ ���� ��� ��ل: �� ��� ����� ������؟ ����ا: ���� ������ ��ل: �ٕ�ن ����� ا����� أن ���ـ� �ـ�راً 

 .»ى����� ����� إ�� ����اد ا����س ��«��ر��ً أ�� ��  آ�� و ���� ا��� ���وأ��ر ��� ���� ��ه ا����� ا������ إ�� ا���� 

 
). ورؤ�� ا���� وا���اء �� ا����م ����و��، و�� ����� إن إ��ا��� ��� ذ�� إ�� ��� ���ور ا������ ��� ���ه      ٢

��ء ا������ ����� �� ��ل ��ا��، ���� ����� ا������ ����� �����اً  �� ���� و�� ������� زو���، ��ل ��و��� إذا

 ����اء ������.

 
أ�� ��ل �� ���� ��  ������ا����مـ ا�� ����و�� �����د ���� إ�� ا���دق ���� �� ����  ٣٣: ٣). ����� ا�����ن      ٣

 و�� �����: أ��� ����� ���� أر�� �����...

 
٣٩: ٣٣).      ٤. 
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  نعيم اآلخرة واألوىل.
وخامسة هي انخالعه عن نعيل الحجب: حجاب اإلنية الذاتية، والحجب الخارجية، حتــى 

أحد، وك� يسئل   حيث ليس بينه وب� ّهللا   يستعد للوحي يف مقام قاب قوس� دنواً إىل ّهللا 
؟ قال: ذلك هو الوحي، آله و عليه هللا صىل  ما تلك الغشية التي تعرتي رسول ّهللا  لسالما عليهاإلمام الصادق 

  ».أحد  ذلك إذا � يكن بينه وب� ّهللا 
وساسدة هــي انخالعــه عــن نعــيل الــروح والجســم، حيــث الحيويــة املتعــودة تتبنــاه�، 

، ال يحسب نفسه شيئاً بجنب  ، سفراً سافراً إىل ّهللا  فليرتكه� وحاله�، متجرداً بقلبه إىل ّهللا 
  . ، متعلقاً ككلٍّ باّ�  ، متحلالً ع� سوى ّهللا  ، متغافالً ع� لديه عند ّهللا  ّهللا 

! »إنك بالواد املقدس طــوى«، عليه أن يخلعه�  هذه أماهيه من نعال فيها انشغال عن ّهللا 
صل إىل بغيتــه القصــوى، إىل فالنعل ما �ىش بها إىل بغية، مادية أم معنوية، فإذا موىس وأ 

ــ  الواد املقدس طوى، فليخلع نعليه، واقعــاً حافيــاً بقدميــه، حيــث �يشــ �ــذ اآلن وُ�َيشِّ
  ، فال حراك له بعد وال سكون إال بالوحي، دون سائر براحلة الوحي من ّهللا 

  . التعلقات والوسائل املاشية سوى الوحي، فإنه منذ اآلن مختار ّهللا 
»استمع ملا يوحىوأنا أخرتتك ف«

١.  
وترى موىس املختار لربه هو أد� من الواد املقدس حتى يــؤمر بخلــع نعليــه؟ اجــل! أنــه 
كموىس قبل أن يوحى إليه أد� من الوحي وواديه، وليســت قدســية الــوادي إال بقدســية 

ن، إال �ا حل يف مكان الوحي، فإن رشف املكان باملك�، فال قداسة وال نحوسة ملكان أو زما
أو زمان، وقد حلت بارقة الوحي البازغة ملوىس يف ذلك الواد، فقدس بها ك� قدس موىس، 

  .»إنك بالواد املقدس طوى«وأمر أن يخلع نعليه 
أم قبورهم،  ٢واال�ة آلـه و عليه هللا صىلوذلك حكم عام لكل واد مقدس، كاملساجد وحضور الرسول 

  . ، وتبجيالً للمقرب� إىل ّهللا  حرمة ّ� 
ـ وطبعاً عىل علم ـ عىل العامل�، وإالّ فكيف يُبعث رسوالً إىل العامل�،   ة ّهللا هنا موىس خ� 

  ك� هو الصيغة الشاملة لكافة املرسل�، إنهم خ� العامل� باختيار ب العامل�.

                                                        
 .١٣). ��رة ��:      ١

 
(أي ���� �� ����)  ا����م ������ا�� ��ل ��� �� أ�� ���ة ��� �� ���� �� ا� ٣٧٤: ٣). ��ر ا������      ٢

���� �� ��� إ�� دار ا����� ��ٔ���� و�� ��� ا����ب ����� ���� ���ل: أ��� ����� أ�� ����اد ا����س ��ى 

 ����� ���� و���� ���.

 



 260

... فلبثــت ســن� يف «نفســها.» طــه«هنا هي بصيغة أخرى هي أدل وأحرى يف » أخرتتك«و
موىس وأصطنعتك لنفيس * أذهب أنت وأخوك بآياتنا وال  أهل مدين ثم جئت عىل قدر يا

»تنيا يف ذكري
ا� اصطفيتك عىل االنس برســاال� وبكالمــي فخــذ مــا آتيتــك وكــن مــن «و ١

»الشاكرين
»والقيت عليك محبة مني * ولتُصنع عىل عينــي«أجل ٢

تبــ� : تصــحريات أربــع ٣
  محتدة الرفيع الرتبوي الرسويل والرسايل!.

لهم رساالته آمن� مأمون�، حتى ال تشــوبهم  اجل والرسل كلهم صنائع الرب لنفسه، ليحمِّ
  شائبة، وال تنال منهم نائلة نائبة، فتصبح مساعيهم خائبة.

 تُســتحق ويصطنعه لنفسه، وهكذا تكون رسالة الوحي، ال  فيا ملوىس تكر�اً أن يختاره ّهللا 
، إال تقدمــة  ، فإنها خ�ة الرب ال سواه، وليست سائر األسباب للمختــار برســالة ّهللا  عىل ّهللا 

لظرفها الصالح لها، دون أن تكون املساعي الشخصية، أو الشــورأت، لهــا مــدخل قــاطع يف 
»يصطفي من املالئكة رسالً من الناس  ّهللا «:  تلقي الوحي، فإ�ا هي خ�ة ّهللا 

٤.  
  ؟»فبأي آالء ربك� تكذبان«فهي إذاً رعاية الرحيم الرح�ن لهذا اإلنسان 

واإلختبار افتعال من الخ�، فقد يخرتا اإلنسان نفسه �ــا يعتمــل مــن صــالحات فيكتمــل، 
  ولكنه لقصوره يف ذلك االختيار ال يصل إىل القمة وهي العصمة علمية وعملية وتطبيقية.

إليه يد الرحمة اإللهية الخاصة، بعدما سعى ســعيه وقــد اختــار لــه ربــه  ولكنه ح� �تد
ظروف السعي العليا منذ أصالب اآلباب وأرحام اإلمهات، وإىل الوالدة والنضوجة العقلية، 

يف   آنذاك تشمله الخ�ة اإللهية الثانية إلفاضة العصمة والتسديد الربــا�، فهــو مختــار ّهللا 
لــه   وسطى بينه� هي مساعي العبد باختيار عىل ضوء ما قــدم ّهللا أبعاد ثالث، والزاوية ال

  األمر من قبل ومن بعد.  من قبل، ونِظَرة ما يؤخره له من بعد، وّ� 
وهاتان آيتان بدائيتان مــن الــوحى القــدامي أمــام وحــي الرســالة، تهيئــآن ملــوىس ظــرف 

وكــأن ســامعاً ملــا  »يوحىفاستمع ملا «اإلست�ع لذلك الوحي بسمع القلب والقلب السمع، 

                                                        
 .٤٢). ��رة ��:      ١

 
١٤٤: ٧).      ٢. 

 
٢٩: ٢٠).      ٣. 

 
٧٥: ٢٢).      ٤. 
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أوحي قبلها ولكن منذ اآلن عليه اإلست�ع بعد سمع، تحض�اً ملسامع قلبه ولبــه وفــؤاده، 
  بعد سمعهز

فح� يتم اإلختيار الربا� لرجل ربا� يح� ح� است�ع الوحي بعد س�عه، وبعد تحمــل 
يف هــذه الســبيل  مشاق يف سبل التخ�، التي فيها أشالء ودماء وحرمانات وكل ما هــو آت

  املليئة باألتعاب واألشغاب.
دليل أن االختيار دليــل  »وأنا أخرتتك«عىل اإلختيار  »فاستمع ملا يوحى«ويف تفريع اإلست�ع 

اإلست�ع، فلو ال االختيار � يك است�ع ملا يوحى، فهو اختيار لوحي الرسالة، بعدما اختــ� 
  لعبودية كاملة هي ذريعة للرسالة.

بطيعة الحال يستعد لإلست�ع بكامله وقد يصح ما قيل فيــه أنــه وقــف عــىل وموىس هنا 
حجر وأستند إىل حجر، ووضع �ينه عىل ش�له، والقى ذقنه عىل صدره وأصغى برشارشه، 

بكــل محــارضه  فأصــبح كلــه أذانــاً صــاغية واعيــة، ومــن أدب اإلســت�ع حضــور املســتمع
رشه، وذلك هــو االســتمع الكامــل الحافــل ومسامعه، تأهباً لتعلمه وتفهمه، ثم تطبيقه ون

  لغايته، وهو است�ع الرسالة ورسالة االست�ع، وإال فال س�ع وال است�ع.
فموىس الرسول هنا يستمع كرسول، دون ما استمعه من قبل �ا يتبنى شخصه قبل رسالته 

»فل� بلغ أشده آيتناه حك�ً وعل�ً وكذلك نجزي املحسن�«نبوءة شخصية: 
١.  

  :»فاستمع ملا يوحى«فقد كان اصطناعه مرحلياً كسائر الرسل، شخصياً ك� يجب ثم رسالياً 
وهنا يخترص الوحي يف بدايته الرسالية يف بنود ثالثة مرتابطة مع بعض، التوحيد والعبودية 

صــول والساعة، وهي بصيغة أخرى: املبدء واملعاد وما ب� املبدء واملعــاد، وهــذه هــي األ 
  املوضوعية الرئيسية للرشعة اإللهية ككل يف كافة الرساالت.

؟ عله ألنــه مــ� يــوحى لكافــة الرســل »ما أوحي«دون » أنا أخرتتك«بعد » ملا يوحى«وملا 
عىل طلو خــط الرســاالت، أيناســاً لــه بعامــة الــوحي » ملا يوحى«ككل، ال فقط ملوىس، بل 

  وهامته:
»أعبد� وأقم الصالة لذكريال إله إال أنا ف  إنني أنا ّهللا «

٢.  
كل�ت ثالث هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفىل، ومن ثم إىل إحدى عرشــ آيــة عــرض 

ثــم ذهابــاً إىل »وما تلك  بيمينك... ل�يك مــن آياتنــا الكــربى«لواجب الرسالة تدريباً آلياتها 

                                                        
١٤: ٢٨).      ١. 

 
 .١٤). ��رة ��:      ٢
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ن ثم أثني عرشة أخرى يتطلب فيها موىس فرعون وهو رأس الزاوية يف متاهة الضاللة، وم
من ربه رشح صدره، وتيس� أمره، وحل العقدة مــن لســانه، وشــد أزره بــوزير مــن أهلــه 

  تكملة ألمره.
لت األصول الثالثة هنالك بعدما أجملت، خالل ثالث وعرشين آية، عرضــاً مــوجزاً  فقد فصِّ

ولة يف خيوطها وخطوطها عىل عن كل الرسالة املوسوية وكافة الرساالت فإنها سلسلة موص
  .»ال نفرق ب� أحد من رسله«مدار الزمن الرسايل إذ 

ال ســواي، توحيــداً يف كافــة جنبــات » ال إلــه إال أنــا«ال ســواي »  أنــا ّهللا «ال سواي » أنني«
  اإللوهية والربوبية.

وهذه هي قضية الحضور يف الوحي، تعريف املسمى الحارض باسمه يف توحيــده، تعريفــاً 
  ».أنا  أنا ّهللا «ال »  أ� أنا ّهللا «ذات بوصف االسم، ال تعريف االسم بوصف الذات، فالنص لل

أننــي «ذاته هو حارض بذاته، يعرف نفسه باسمه الذي يخطأه الجاهلون إىل ســواه:   فاّ� 
»هل تعلم له سمياً «ال سواي، ف»  ّهللا «املىس ب» أنا

  ؟١
، فكيــف  الن الكــل غــ� ّهللا » ال إله إال أنــا«دون سواه، إذاً ف  هو ّهللا وهنا بعد اثبات أنه 

كــ� يعــرتف بهــا املـرشـكون، ولكــنهم   ، واإللوهية األصــيلة خاصــة بــاّ�  باّ�   يرشك غ� ّهللا 
أنه أرشكهم بنفسه،   ، متهم� ّهللا  ، وإ�ا آلهة دون ّهللا  يرشكون به من ال يسمونهم باسم ّهللا 

ال «كونهم به إذ ال يصلون إليه نفسه، فليصوا بآلهة أخرى هم من خاصة عبادة أم هم يرش 
»زلفى  نعبدهم إال ليقربونا إىل ّهللا 

٢.  
ع عبوديته الوحيدة عىل الوهيته الوحيدة، فاصل عبوديته ل» فأعبد�«وهنا  انني أنا «يفرِّ

لعبوديــة وهــي خــالص الخضــوع والخشــوع وا» ال إله إال أنــا«وانحصارها فيه حيث »  ّهللا 
اإللــه «الخالق املــدبر   للمعبود ال تحق إال لخالق الوجود ومدبر كل موجود، وهو هو ّهللا 

  .٣»رب العامل�  الخلق واألمر تبارك ّهللا 
  فاإللوهية الوحيدة هي قوام العقيدة وقضية العمل وفقها، والعبادة تشملها توجهاً إىل ّهللا 
  الواحد يف كل نشاطات الحياة وواجهاتها، فليكن العبد برشارشة ظــاهرة وباطنــة عبــداً ّ� 

                                                        
٦٥: ١٩).      ١. 

 
٣: ٣٩).      ٢. 

 
٥٤: ٧).      ٣. 
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، وليست العبودية إال بعد املعرفة حيث تتبناها يف البداية ثم زائــد املعرفــة  وتعبداً يف ّهللا 
  تتبنى العبودية ك� تتبنى سائر وسائلها.

العبادة، لذلك تختص بالوصية بعد مطلــق قمة العبودية وعمود الدين ¨وألن الصالة هى 
فيا لهذا الوحي الحبيب من طالوة، ويف تالوته من حــالوة،  »وأقم الصالة لذكري«العبودية: 

حيث يؤثر فيمن يحمل غضاضة بكل هزازة وهي الخليفة عمر حيث يأخذ ســيفه ليقتــل 
لتنذر  به «! أجل ١ هنا يؤمنألنه صبأ وأصبأ معه ج�عة، فل� يقرأ طه إىل آله و عليه هللا صىلمحمد 

  .»قوماً لداً 
تحمل قيمة البيان للصالة والدافع لها وغايتها، ألنها بداية الوحي  »أقم الصالة لذكري«وألن 

عىل موىس، وهي موجهَّة كذلك وبأحرى إىل محد الطه، فلتكن حاوية كل ما للصــالة مــن 
وبنفسها رشوطاً وأجزاًء ومقارنات ومقدمات، بهذه الصيغة اإلج�ليــة   العبد وباّ� ِصالت ب

  الجميلة، وهي كذلك ح� نتأملها كيف نتعملها.
تحمل كافة القيامات الظاهرية والباطنية، فردية وج�عية للصالة، فإنها قد تؤ� » أقم«ف

وإذا قــاموا إىل الصــالة قــاموا «هــا غ� مقامة �ا يتوجب فيها، وهذا قيام اليها دون إقامة ل
»إال قليالً  كساىل يراؤن الناس وال يذكرون ّهللا 

»وال يأتون الصالة إال وهم كساىل« ٢
وال تقربوا « ٣

                                                        
ـ أ��ج ا�� ��� وأ�� ���� وا����� وا������ �� ��د���� �� أ�� ��ل: ��ج ���  ٢٩٢: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

��ل: و���  آ�� و ���� ا��� ��������اً ������ ����� ر�� �� ��� ز��ة ���ل �� أ�� ���و �� ��� ��ل: أر�� أن أ��� ���� 

�� ��� �� أراك إ�� �� ���ت و���� د��� ��ل أ��� أد�� ��� ا���� أن أ��� ��ٔ�� ��� ���� و��� ز��ة ���ل 

و���� �� ���ا و���� د��� ���� ��� ��� أ����� و������ ���ب ���� ��� ���ب ���� ��� ��ارى �� ا���� 

� ��ل ������� �� ���� ������ ���ل �� ��ه ا������ ا��� ������ ����� و����ا ���ؤون �� �� ��ا �����ً ������ �

������ ���ل �� ���� �� ���ان ��ن ا��� �� ��� د��� ���� ��� ��� ���� ����� و��ٔ ����اً ���ءت أ��� ������ 

�� زو��� ������ ���� ���ه ���� و���� ��ل ��� أ����� ا����ب ا��ي �� ����� ����ؤه ����� أ��� أ�� ر�� 

�� إ��   ا��� أ��ا��ّ�«��ٔ ���م �����ٔ �� أ�� ا����ب ���ء �� ��� ا���� إ�� ��� وأ�� �� ���� إ�� ا�����ون ��� ���

���ل ���: د���� ��� ���� ���� ��� ���ب ��ل ��� ��ج �� ا���� ���ل:  »إ�� أ�� ������� وأ�� ا����ة ����ي

 .آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ... ���ج ��� أ��آ�� و ���� ا��� ���  أ��� �� ��� �ٕ��� أر�� أن ���ن د��ة ر��ل ا��ّ�

��ل  ا����م ������ �����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ����� ر��ل ا��ّ� ا����م ����و��� أ��ج أ�� ���� �� ا����� �� ��� �� أ�� ���� 

�������ص د�� ��   ��� إ�� إ�� أ�� ������� �� ��ء�� ���� ����دة أن �� إ�� إ�� ا��ّ   �� و��: أ�� أ�� ا��ّ�  ��ل ا��ّ�

 ���� و�� د�� �� ���� أ�� �� ��ا��. 
١٤٢: ٤).      ٢. 

 
٥٤: ٩).      ٣. 
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»الصالة وأنتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون
 وهذه وإشباهها هي من إضــاعة الصــالة و� ١

  نؤمر يف كل القرآن إال بإقام الصالة.
  والصالة تعمها قاالً وحاالً وأفعاال، فلتكن ُمقامة يف مثلها عىل أية حال.

  تحمل احت�الت عدة تالئم أدب اللفظ وحدب املعنى:» لذكري«ومن ثم 
فالذكر هنا بن دافع وغاية، واإلضافة يف كلٍّ بــ� مــا هــي إىل فاعــل أو مفعــول، والــالم يف 

  ».الصالة«و» أقم«و» فاعبد�«ب� توقيت وتعليل، والظرف ب� تعلقه ب» رىلذك«
ثم الذكر ب� قال وحال وأفعال، تواصالً يف ذلــك املثلــث البــارع، مــن ذكــر اللســان وذكــر 
األفعال وذكر االحوال، فطرية وعقلية، وفكرية وصدرية وقلبيــة، ولبيــة، وفؤآديــة، حتــى 

  . كله عبد وعبادة ّ� ك�   يصبح املصيل كه ذكراً ّ� 
فدافع الذكر للصالة هو بإضــافة املصــدر إىل فاعهــل، لــذكري إيــاك، فكــ� أ� أذكــركم يف 

  عيطات دا�ة فأقيموا الصالة ذكراً يل ك� أذكركم، ذكراً بذكر ويان ذكر من ذكر.
ودافع ثان أن ذكري مفطوٌر يف ِفطركم وعقولكم فاقيموا الصــالة بــدافع ذكــري الفطــري، 

فطرتكم بتوحيدي، حتى وإن � آمركم بها، حيث األحكام الفطريــة ليســت بحاجــة  حيث
إىل أوامر منفصلة، اللهم إال أن تكون لها ذكرى، وكذلك سائر ذكري يف اآلفاق ويف أنفسكم، 
من وحي العقل ووحي الرساالت ووحي الكائنات إن ال إله إال أنا فأعبد� حث الكائنــات 

  !. قرره ّهللا  �ا  برمتها هي ذكر ّ� 
ثم وغاية الذكر بالصالة هي بإضافة املصدر إىل مفعوله، أقم الصالة لذكرك إياي، لتــذكر� 
بها فإنها خ� ذكر قاالً وحاالً وأفعاالً، وإىل فاعيه لغاية ذكري إياك يف أوالك وأخراك، وهذه 

  كلها يف وجه التعليل املستفاد من الالم، ودافعية أم غائية.
ح� تذكر�، ال ح� الغفوة والغفلة كمن يــأتون » أقم الصالة«توقيتاً، و» ريلذك«ومن ثم 

إن الصالة كانــت عــىل املــؤمن� «الصالة كساىل أم سكارى، ثم لوقت ذكري الذي فررته يل 
»كتاباً موقوتاً 

٢.  
تذكره� كــ� ح�  »أقم الصالة لذكري«ومن ثم توقيتاً هامشياً ملن نيس صالته يف وقتها ف

                                                                                                                                                         

 
٤٣: ٤).      ١. 

 
١٠٣: ٤).      ٢. 
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»أقم الصالة لدلوك الشمس«
١.  

وأ�ــة أهــل بيتــه  آلـه و عليـه هللا صـىلوإ�ا كررت ـ فقط ـ هــذه األخــ�ة فــي� يــروى عــن الرســول 
  ، ألنها أخفى مصاديقها ب� املحتمالت �ا هي هامشية غ� أصيلة.السالم عليهمالطاهرين 

عن رجل غفل عن الصالة حتى طلعت الشــمس أو غربــت  آله و ليهع هللا صىل  سئل رسول ّهللا «فقد 
ويحسن وضــوءه ويصــيل فيحســن الصــالة ويســتغفر فــال   ما كفارتها؟ قال: يتقرب إىل ّهللا 

»أقم الصالة لذكري«يقول:   كفارة لها إال ذلك إن ّهللا 
٢.  

ومن هنا يتب� أن الفائتة مقدمة عــىل الحــارضة، إال إذا خيــف عــىل فــوت الحــارضة كــ� 
  .٣استفاضت به الرواية عن اال�ة الطاهرة

وهناك ذكر القال يف قيالت الصالة، بحال ومنها النية الصادقة الصافية، وبأفعال هــي كــل 
) احــت�الً وأن كــان ۲۴۰أفعال الصالة، وهذه املحتمالت برضب بعضــها يف بعــض تصــبح (

ل ذو وجوه فــأحملوه إىل أحســن خر ب� منكور ومشكور، والقرآن ح� بعضها مكروراً وى
  ».ال ترتك الصالة بحال«الوجوه، والن الصالة ه� خ� موضوع لذلك 

  وهكذا نرى أن للصالة ِصالت عريقة دافعية وغائية وزمنية، كلها تحور عىل محور ذكر ّهللا 
وكيــف ال؟ وأنهــا اكمــل صــورة مــن صــور العبــادة وســ�ها،  »تطمنئ القلوب  إال بذكر ّهللا «

ضل وسيلة من وسائل الذكر حيــث تــتمخض لهــذه الغايــة، وتحصــل بــذلك الــداعف، وأف
�ا د�   ، حيث  تُعلَّقه باّ�  وتتجرد من كل املالبسات االخرى، فتجمع اإلنسان لإلتصال باّ� 

بها العبد أو تدىل، فكان قاب قوســ� أو أد�، ولــذلك يــروى عــن صــاحب املعــراج قولــه 
  »!.الصالة معراج املؤمن«

أنه ب� قلبي وقالبي، وقل الذكر » لذكري«ثم ويف تقسيم خارص يحوي كل هذه التقاسيم 

                                                        
٧٨: ١٧).      ١. 

 
��� ��ل: ���... أ��ل: و�� أ��ج ـ أ��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� �� ���دة �� ا�� ٢٩٤: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

 .آ�� و ���� ا��� ������ء ا����ة ���ا ���داً إ�� ا��ٓ�� ���ة ��ق �� ا����ل 

 
�ـ�ل: إذا ����ـ� �ـ��ة �ـ������ �ـ�  ������ا��ـ��م�� �� أ�� ���� ا���دق ���� �� ٣٧٥: ٣). ��ر ا������      ٣

��اً ����� �����  �ٕ�ن  و�� أ��ى �ٕ�ن ��� ���� إ�� ���� أ�� إذا ���� ا��� ����� ��� �� ا����ى �� و�� ��ٔ

�� ��ٔ��أ �ـ���� �� و�� ���ل: أ�� ا����ة ����ي ـ وإن ��� ���� أ�� إذا ���� ا��� ����� ����� ا��� ���  ا��ّ�

 أ�� �� و���� ����� �� أ�� ا����ى.
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هو ذكر القلب، وليس القالب إال حاكياً عن القلب فمزيداً لذكر القلب، والجمع فيه� هو 
، أيصاالً القالبية إىل الصالة القلبية، ومن ثم إىل  جمع الذكر، أن يصبح اإلنسان كله ذكراً ّ� 

  ة املراحل الروحية.كاف
،  فح� تحلق الصالة الذكر والذكُر الصالة عىل اإلنسان ككل، يصــبح كلــه ِصــالت بصــالة ّ� 

»أكرب يعلم ما تصنعون  إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر ّهللا «وآنذاك 
١.  

ر النــاس يف أســفل درك بل لذك» لذكري«ومن أفحش الفحشاء الرئاء، فصالة املرا� ليست 
،  من الرئاء، ولجمع الذكرين يف سائر دركاتها، وإن ذكر الفطرة وذكر العقل وذكر الوحي ّ� 

  وكل ذكر دافعاً وغاية، أنها تنايف الرئا وتنايف الرئاء!.  وكذلك ذكر ّهللا 
»إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفٍس �ا تسعى«

٢.  
ويف هذه الزاوية الثالثة من أركان الرشعة اإللهية تكتمل أصول الدعوة مبدء ومعــاداً ومــا 
ب� املبدء واملعاد، وهذا هو الوحي بأحكام العبودية ويف قمتها الصالة، فتمت بذلك أصول 
الدين بفروع يف صيغة مخترصة مخترصة، هي لكل رشعة إلهية، مه� اختلفت الرشائع يف 

  دية حسب املظهر والصورة.طقوس عبا
ال إله إال هــو ـ إال مــن شــغفه حبــاً وهــى   ـ فقط ـ ألنه ّهللا   والنه ليس ليلتزم عبودية ّهللا 

، ثم الثلة الباقية هم ب� عبيــد وتجــار، لــذلك  عبادة األحرار، وهم قلة قليلة ب� عباد ّهللا 
ب� املربء واملعــاد يكــ� العبــاد يثني دافع املبدء بالتوحيد املعفة الخالصة، بدافع املعاد، ف

  رغبة يف الثواب وخوفة من العقاب.
وعرض املعاد يف ذلك املثلث البارع، عرض عرض يف املعنى اإلج�يل عن املعاد واقعاً وغاية 
قصوى، وهنالك تتم الرشعة اإللهية أصوالً وفروعاً يف مطلع الــوحي املوســوي كــ� هــو يف 

وقد جمعت لســيد املرســل� وإمــام النبيــ� أ�هــا واعمهــا  كافة املطالع الرسالية السامية،
  وأهمها ك� يناسب الخلود.

يف ســائر » الساعة«) مرة ۴۸املعنية بها القيامة يف إحدى وأربع� آية ب� (» الساعة«نجد 
القرآن، وهي ثانية األس�ء ك�ة وشهرة بعد القيامة السبع�، م� يدل عىل مدى أهميتهــا 

  اليوم العظيم.تعب�اً عن ذلك 
وأصل الساعة من ساع اليشء إذا زال وضاع، فهي إذاً وقت ضياع الكائنات عن بكرتهــا يف 

                                                        
٤٥: ٢٩).      ١. 

 
 .١٥). ��رة ��: ا��ٓ��      ٢
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قيامة التدم�، وإطالق الساعة عىل جزء من الزمان إ�ا هو لترصفه وضياعه دو�ا رجعــة، 
لتجــزى كــل نفــس �ــا «وكذلك أمر الساعة إذ ال رجعة فيها إىل األوىل، وإ�ا هــي االخــرى 

  .»ىتسع
  ما هي الصالة الوسطى؟

الَِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ّ� « لََواِت َوالصَّ »قَانِتِ�َ     َحاِفظُوا َعَىل الصَّ
١.  

» الوســطى«هنا هي املفروضات ككل �ا فيها صالة الجمعة وهي من أوجبها، و »الصوات«
نها ال وقت لها محدداً حتى تحل محالً له وســط هنا تخرج غ� اليومية من املفروضات ال 

أم أول وآخر، إذاً فصالة اآليات واألموات خارجة، أم هي معنيــة بالصــلوات دون حســاب 
  الوسطى، فالوسطى إ�ا هي ب� اليومية �ا فيها الجمعة، والصلوات هي كل الفرائض.

هــم عــىل صــالتهم «وقد ذكرت املحافظــة ثــالث أخــرى: » أحفظوا«دون » حافظوا«وملاذا 
»يحافظون

  ف�ذا تعني مربع املحافظة عىل الصلوات ككٍل؟. ٢
إنها حفظ ب� جانب�، ه� العبد ـ يف صلواته ـ واملعبود، فكل� حفظ العبد حرمة املعبود 

»ونفــاذكرو� أذكــركم وأشــكروا يل وال تكفــر «يف صالته حفظه املعبود يف ِعالته: 
وأوفــوا « ٣

»بعهدي أوف بعهدكم وإياي فــارهبون
ومــن حفظــه » يحفظــك  احفــظ ّهللا «ومــا يــروى  ٤

»إ� معكم لنئ أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة  وقال ّهللا «معيته الرحيمة يف الدارين: 
، ثم هــ� ٥

إن الصــالة تنهــى عــن الفحشــاء «تحفظك صــالتُك:  املصيل وصالته، فكل� حفظت صالتك
»واملنكر

واســتعينوا بالصــرب «حفظاً قدر ما تحفظها، وك� تحفظك من الباليا ك� تحفظها:  ٦

                                                        
 .٢٣٨). ��رة ا����ة: ا��ٓ��      ١

 
 .٢٠: ٣٤و  ٩: ٢٣و  ٩٢: ٦).      ٢

 
١٥٢: ٢).      ٣. 

 
٤٠: ٢).      ٤. 

 
١٢: ٥).      ٥. 

 
٤٥: ٢٩).      ٦. 
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»والصالة وأنها لكب�ة إال عىل الخاشع�
، وك� تحفظك شــافعة لــك يف األوىل بــد األخــرى، ١

  .٢» ة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خ� تجدوه عند ّهللا وأقيموا الصال «
مــن جــاء بالحســنة فلــه «بالصالة وفيه مزيد أقله   فعىل قدر ما تحفظ الصالة يحفظك ّهللا 

»عرش أمثالها
٣.  

ماتها وأوقاتهــا واملحافظة عىل الصلوات، تعني الصــلوات ظــاهراً وباطنــاً وإىل جنبهــا مقــد
واتجاهاتها الِقبلية والَقلبية، فكل رشوطهــا الصــالة مقــدماٍت وذاتيــاٍت، هــي عــن بكرتهــا 

  .٤دون إبقاء» حافظوا عىل الصلوات«مطوية يف 
وألن اآلية مدنية نزلت بعد نزول الفرائض الخمس يف العهد امل� ك� بينــاه يف آيــة قــرآن 
الفجر، فصلواتها تعني الخمس �ا فيها الجمعة بديلة الظهــر يومهــا، فــ� هــي الوســطى 

                                                        
٤٥: ٢).      ١. 

 
١١٠: ٢).      ٢. 

 
٦:١٦٠).      ٣. 

 
���ل: ��� ا����ات �����  آ�� و ���� ا��� ����� ���دة �� ���� ��ل ���� ر��ل ا  ٢٩٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٤

���� ��� ا����د ��� ��ء ��� و�� ���� ���� ����ً أ�������ً ���ـ� ـ و��ـ� ـ �ـ� أ��ـ� و�ـ�ء�� ���رك و�  ا��ّ�

���رك و����� ��� أن ���� �� و�� �� ���� ��ـ�� �ـ�   و������ ������ وأ�� ر����� و������ ��ن �� ��� ا��ّ�

 ��� إن ��ء ��� �� وإن ��ء ����.  ��� ا��ّ�

أ�� ذ�� ا����ة ����ً ���ل: �� ����  آ�� و ���� ا��� ����� ا����   ���ن وا����ا�� �� ��� ا��ّ� ـ أ��ج أ��� وا�� ٢٩٥و��� 

���� ���� �� ��راً و������ً و���ة ��م ا������ و�� �� ����� ����� �� ��� �� ��ر و�� ����ن و�� ���ة و��ن ��م ا������ 

 �� ����ن و����ن وأ�� �� ���.

�� ��� ا����ات ������  آ�� و ���� ا��� ���  ���اي �� ا��ٔو�� �� أ�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�) ا��ج ا�٢٩٥و��� (

���   وأ��� ��� و��ء�� وأ�� ��� ������ و������ ور����� و���د�� ���� و�� ����ء ����ة ���ل ���� ا��ّ�

و�� ر����� و�� ���د�� ���� و�� ������ و�� �� ���� و���� و�� ���� ��� و��ء�� و�� ��� ��� ������ 

��� ��� ���� ا���ب ا���� �� ���ب ���   ��� ������ ��� إّا ���� ��� ��ء ا��ّ�  ��داء ���ل ���� ا��ّ�

 و���.

��ٔ�� ��اه �ٕ�ن �� ���   ���ل: أ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ) ا��ج ا����ا�� �� أ�� ا��رداء ���� ر��ل ا��٢٩٩�ّو��� (

 �ٕ��� ��اك وأ��د ���� �� ا����� وإ��ك ود��ة ا�����م... ��اه

 



 269

  بينها؟.
لمحافظة عىل الخمس وهي بينها؟ وهــذه حيلــة يف فهل أجمل عنها عىل فرضها األحرى ل

تعاىل شأنه بحاجة إليها، ك� التكليف باملجهول تكليف َجهول ســبحانه   التكليف ليس ّهللا 
وتعاىل عن مثله!، وخفاء ليلة القدر ب� ليال ليس فيه تكليف باملجهول، أو املقصــود هــو 

ىل وأخــرى حتــى تخــتص الوســطى كل الصلوات الخمس ألن كال� وسطى إّا � تبــ� لهــا أو
  بواحدة منها؟ والصالة الوسطى هي الوسطى بينها فكيف تكون هي كلها!.

إذاً فالوسطى هنا مقصودة معنية بآياتها، معلومة بها أم وبآيات أخرى، علينا التدب� فيهــا 
  محصاً عنها.

الصــالة «ولنعرف أوالً أن الوسطى ليست حيث الفضيلة حيث الفضىل هي املأمور بهــا يف 
، كيف عىل الوسطى يف الفضــيلة دون العليــا اللهــم إال تقــد�اً للمفضــول عــىل »الوسطى
  الفاضل!.

وال الوسطى من حيث الركعات، فكذلك األمر، حيث إن طبيعة الحــال يف مزيــد الركعــات 
مزيد املثوبات، فإن الصالة هي عمود الدين وع�ده ليست إال الركعات، فمزيدها ـ إذاً ـ 

  ظر عن سائر املرجحات ـ مزيد يف الفضية.بغض الن
إذاً فلتكن هي الوسطى من حيث األوقات املقررة للصلوات، والوسطى ـ إذاً ـ هي عنوان 
مش� لها �يزها عن سائر الصلوات، دون أن تكون هي الفضىل لكونها الوســطى كوصــف 

 »الكاة وهم راكــون الذين يقيمون الصالة ويؤتون«واقع لها، بل كعنوان مش� إليها ك� يف 
  فهل هي الوسطى الليلية؟ وال وسطى لها فإن فرضها العشاآن!.

  ١أم هي الوسطى ب� النهارية الثالث وهي الظه�ة؟
، فقبله� العشاآن وبعدها الظهران، ١املطلقة ب� الليلية والنهارية وهي قرآن الفجرأو هي 

                                                        
� و ���ـ� ا��ـ� ���ـ أ��ج ��� ���� �� ����ل أن ر���ً أ�� ا����  ٣٠١: ١). ا��ر ا�����ر      ١ ��ـ�ٔ�� �ـ� ا��ـ��ة  آـ�

��� ��� ���ة ا����، و��� أ��ج أ��� وا����ري �� ��ر��� وأ�� داود وا�� ���� ا����� ���ل: �� أول ���ة ��ٔ 

وا����وى وا��و���� وأ�� ���� وا����ا�� وا������ �� ���� ا������ن �� ��وة �� �� ا����� �� ز�ـ� �ـ� ���ـ� أن 

�����ا ��� ا����ات وا����ة «�����  ��ن ���� ا���� �������ة و���� أ��� ا����ة ��� أ����� آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

��ل: ��ٔن ����� ������ و����� ������، و��ـ� أ�ـ�ج ا���ـ�ر �ـ� �ـ�ق أ�ـ� ���ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�  »ا�����

�ـ�  ٢٣٦: ��١ل: ا����ة ا����� �� ا���ـ�. و�ـ� �ـ�ر ا����ـ��  ا��ـ��م ������ ��� �� أ�� ���� ا����م �����ا����� 

 ا����� �����ً.

 



 270

فقرآن الفجر هي الوسطى املطلقة بنى الخمس، ك� وقتها الفجر وسٌط ب� الليل والنهار، 
غسق الليل وقرآن الفجــر  أقم الصالة لدلوك الشمس إىل«وشاهٌد لوسطاها ثاٍن آية اإلرساء 

»إن قرآن الفجر كان مشهوداً 
٢.  

إن قــرآن الفجــر «فتخصيص الفجر هي الفضىل لتعاقب مالئكة الليل والنهار يف شــهودها: 
وهي الوسطى املطلقة ب� الفرائض الليلية والنهارية، وأها أحمزها قياماً عن  »كان مشهوداً 

ه لحد في� أقسم بالفجر، ومدح   سمينوم الفجر العسيلة، وقد أٌسم ّهللا  نيام ىف خضمه وألذِّ
والصالة خ� استغفار، وأنها بعد النوم بداية االعــ�ل، » املستغفرين باألسحار«فيمن مدح 

وبادية الخ� خ� من مستمره النها أحمز منه وهو مفتاحه، فهي هي الصالة الوســطى يف 
، وألن الظه� هي الوسطى النهارية، وهي االحمز بعد قــرآن الفجــر فإنهــا يف ٣»درجة أوىل

يصيل بالهاجرة آله و عليه هللا صىل  ِخصمِّ األشغال النهارية، ويف رمضاء الحر صيفياً وقد كان رسول ّهللا 
وكان أثقل الصلوات عىل أصــحابه ولر�ــا � يكــن وراءه فيهــا إال الصــف والصــفان فقــال 

: لقد همت أن أحرق عىل القوم ـ ال يشهدون الصالة ـ بيوتهم فنزلت آية الصالة آلـه و عليه هللا صىل
  وهي صالة ب� بردي الفجر والعرص. ٤الوسطى

                                                                                                                                                         
��ل: �� آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ���� وا�����ي وا������ �� ���ب �� ����ن �� ا����  ٢٩٩: ١). ا��ر ا�����ر      ١

��   و��� ا��ّ��� ذ���، و��� ��ل ���� �� ا�����ٔ ����� �� ��� �� أ��   ��� ����وا ا��ّ�  ��� ا���� ��� �� ذ�� ا��ّ�

 ���س ���� �����ن ا����ة ا����� ���ة ا����، ا���� ا������ �� ����.

 
٧٨: ١٧).      ٢. 

 
���ٔ�� �� ا����ة  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ��� ���� �� ����ل أن ر���ً أ�� ا����  ٣٠١: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

ا����� ���ل: �� أول ���ة ��ٔ��� ��� ���ة ا����، و��� أ��ج أ��� وا����ري �� ��ر��� وأ�� داود وا�� ���� 

��وة �� �� ا����� �� ز�� �� ���� أن ا���� وا����وى وا��و���� وأ�� ���� وا����ا�� وا������ �� ���� ا������ن �� 

�����ا ��� ا����ات وا����ة «��ن ���� ا���� �������ة و���� أ��� ا����ة ��� أ����� �����  آ�� و ���� ا��� ���

��ل: ��ٔن ����� ������ و����� ������، و��� أ��ج ا����ر �� ��ق أ�� ���� ���� �� ��� �� ا�����  »ا�����

�� ا�����  ٢٣٦: ��١ل: ا����ة ا����� �� ا����. و�� ��ر ا������  ا����م ������ ��� �� أ�� ���� ����ما �����

.ً����� 

 
 .آ�� و ���� ا��� ���). ا��ر ا�����ر أ���� �� ��ق ��ة ��      ٤
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وألنها هي صالة الجمعة يومها والجمعة تجمع إىل وسطى الظه�ة كونها الوسطى ب� أيام 
االسبوع ألنها ركنها وقلبها، حيث تعني الوسطى في� تعني: القلب، والجمعة هــي قلــب 

  االسبوع.
  أفضل وأحرى. ١إذاً فهي الوسطى بعد قرآن الفجر، ام هي يف جمعتها

وأما العشاء باعتبار أنها الوسطى الليلية، دمجاً لصالة الفجر يف الليلية، فهو خارج عن طور 
  .٢شمسالرشعة، حيث قررت الفجر خارج الليل يف الصلوات، وهى ممتدة إىل قبيل طول ال

اللهم إال اعتبــاراً مــن الفجــر فــإن فيهــا  ٣ثم ال نجد مربراً لكون صالة العرص هي الوسطى

                                                        
��ـ���:   �� ����: و��ل ا��ّ� ������ا��ـ��م��� ا����� �����ً �� زرارة �� أ�� ����  ٢٣٦: ١). ��ر ا������      ١

� ا��ـ� �ـ��  �����ا ��� ا����ات وا����ة ا����� ـ و�� ���ة ا���� و�� أول �ـ��ة �ـ���� ر�ـ�ل ا��ّـ� و�ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

  ا���ـ�، �ـ�ل: و���ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ� �ـ�م ا����ـ� ور�ـ�ل ا��ّـ� و�� ا����ر وو�� ������ ������ر ���ة ا���اة و���ة

و����� ��� ����� �� ا���� وا���� وأ��ف ������ ر�����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ��� ���� ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

ن ا�����ـ�� �ـ� ا�ٕ��ـ�م ��ـ� �ـ�� ��م ا����� ����� ���ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���وإ��� و��� ا������ن ا����ن ا����� ا���� 

 ا����� �� ��� ����� ������� أر�� ر���ت ����ة ا���� �� ���� ا��ٔ��م.

 �� ا��ٓ�� ��ل: ���ة ا����. ������ا����مو��� �� ا������ �� زرارة و���� �� ���� ا���� ��ٔ�� أ�� ���� 

ا����� �� ا����� �� ���ة ا����ر و�� ا����  ��ل: ا����ة ا����م ����  و��� �� ���� �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

 وإ��� ����� أ������ ��� ا��وال �� أ����.

 
  ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وا����ري و���� وا�� ���� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٩٩: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

أ��� ا����ة ��� ا�������� ���ة ا����ء و���ة ا���� و�� �����ن �� ����� ��ٔ����� ���اً و��� ����  آ�ـ� و ���� ا��� ���

�ً ����� ����� �� ا���� ��� ����ل ���� ��م �� ��� إ�� ��م �ـ� ��ـ��ون أن آ�� ������ة ����م �� آ�� ر��

 ا����ة ��ٔ��ق ����� ������ �����ر.

��ٔ�� ��اه �ٕ�ن �� ��اه �ٕ��� ��اك   ���ل: أ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا����ا�� �� أ�� ا��رداء ���� ر��ل ا��ّ�

ا�����م �ٕ���� �����ب و�� ا����ع ���� أن ���� ا������� ا����ء وا���� وأ��د ���� �� ا����� وإ��ك ود��ة 

 و�� ���اً ������.

 
ـ أ��ج ا����� و���� وا�� ��دو�� وا������ �� ����� ا����ا�� ��ل: ����� ر��ل  ٢٩٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

���� ��� ا����ات ا���� ���� أن ��ه ����ت �� ���� أ����ل ����� ��ٔ�� ���� إذا أ�� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

���� ��� ا������ و�� ���� �� ����� ���� و�� ا����ان؟ ��ل: ���ة ��� ���ع  آ�� و ���� ا��� ���أ��أ ��� ���ل 

 ا���� و���ة ��� ��و���.

��ل: إن ا��ي ����� ���ة ا���� ��ٔ��� و�� أ��� و����، ورواه ����  آ�� و ���� ا��� ���) �� ا�� ���ة �� ا���� ٢٩٩و��� (
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ج�ع املسلم� يف حشود كث�ة، وقــد اختصــت ســورة مــن القــرآن بفــرض الجمعــة، كــ� 
  اختصت أخرى بالحج.

 كانت إذاً فأفضل الوسطى هي الجمعة، ثم الفجر ثم الظه�ة، فإن كال� وسطى وقتياً مه�
  درجات، والفجر هي الفضىل ب� اليومية ثم الظه�ة، وقبله� الجمعة.

  . ، وتنمراً يف ّهللا  ، تدبراً يف آيات ّهللا  وهكذا نتعرف إىل مرادات ّهللا 
وأما أن فرض املغرب هي الوسطى ألن اإلرساء ابتدات بدلوك الشــمس وانتهــت إىل قــرآن 

يطاردها قرآن الفجر فيها، حيث الوسطى الوقتية  الفجر، فالوسطى وقتياً هي املغرب، فقد
  .١هي الفضىل، وقرآن الفجر فيها هي الفضىل فهي الوسطى

ثم وما ذكر دلوك الشمس هنا أوالً عىل أن الظهر هو الوقت األول للفرائض، حتى تُناط به 
وسطى املغرب، إضافة إىل أن دلوك الشمس يجمــع الظهــرين كــ� بينــاه يف آيتــه ببدايــة 
الفجر ونهاية العشاء فالعرص ـ إذاً ـ هي الوسطى؟ وهذه خارجة عــن الوســطى النهاريــة 

إنها الظه�ة، وعن الوسطى املطلقة فإنها الفجر! مه� وردت يف فضلها أحاديث عدة ك� ف
ه و عليه هللا صىليروى عن النبي    شــغلونا عــن الصــالة الوســطى مــأل ّهللا «أنه قال يــوم الخنــدق:  آـل

                                                                                                                                                         

�� ��ك ���ة ا���� ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���و��� �� ����ة ��ل ا����  آ�� و ���� ا��� ���ا������ �� ���� �� ���و�� ��� 

و��� أ��ج ���� وا������ وا������ �� أ�� ���ة » �����اً «�دة ��� آ�� و ���� ا��� �������. و�� أ�� ا��رداء ���� ��� 

ا���� ������� �� ��ل: إن ��ه ا����ة ���� ��� �� ��ن �����  آ�� و ���� ا��� ���  ا����ري ��ل: ��� ��� ر��ل ا��ّ�

 ������� ��� ���� ����� ��ن �� أ��ة ����� و�� ���ة ����� ��� ���� ا����� وا���د ا����.

���ل: ����� ���  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� أ��ب، و��� �� ���� ���� إ�� ��ٔ�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ورواه ���� ���  

ا����ات وا����ة ا����� ���ة ا����، و��� أ��ج ا�������� �� ���ب ا����� �� ���� ا���� ا����ي �� 

، آ�� و ���� ا��� �����ل: ���ة ا����� ���ة ا����، وأ��ج ���� �� أ�� ����د ���  آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ا����م ������� 

�� ���ب ا����  ٢٣٨: ��١ل: ���ة ا����� ���ة ا����ة.و�� ��ر ا������  آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� ���ة أن ر��ل ا��ّ�

���� ���� ���ل  آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ������ا����م �� آ���� �� ��ه ا���� �� ���  �ٕ����ده إ�� ا���� �� ��� ا��ّ�

��   ��� و�� ��ٔ�� ��� ا����د �� �����: وأ�� ا����ة ا���� ��� ا����� ا��� أ�� آدم ���� �� ا����ة ��ٔ���� ا��ّ�

�� و��   إ�� ا��ّ� �� و�� ذر��� ���ه ا����ة إ�� ��م ا������ وأ���ر�� ��ٔ���، ��� أ�� ا����ات  ا���� ��ٔ�� ا��ّ�

 وأو���� أن أ����� �� ��� ا����ات.

 
� ا��ـ� �ـ��  ـ أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� �� ����� ���ـ� �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� ٣٠٠: ١). ا��ر ا�����ر      ١ أ��ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

 � ����ً �� ا����.�  ا����ة ���ة ا����ب و�� ��� ����� ر����� ��� ا��ّ�
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ما كان  آلـه و عليه هللا صىلفإنه  ١»شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العرص«ـ » بيوتهم وقربوهم ناراً 
  يشغله عن الصالة يشٌء!.

»يف الصالة  شغالً«ا فدون نطق إال به ٢يف الصلوة سكوتاً   قياماً ّ� »قانت�  موا ّ� وقو «
إن «ف ٣

  .٤»هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم الناس
الزمــن طاعتــه يف كــل هــذه »: قــانت�«عل إال لهــا، وقيامــاً يف كــل جنبــات الحيــاة ثم ال ف

  . القيامات، فال طاعة إال قياماً فيها، وال قيام إال طاعة ّ� 
والقنوات قس�ن ترشيعي وهو طبعاً اختياري ك� أمرنا هنا وأما أشبه، وتكويني بشــعور 

»كل له قانتونبل له ما يف الس�وات واألرض «اختياراً ودونه: 
لــه مــن يف الســ�وات «ك�  ٥

                                                        
��ل ��م ا����ق.... رواه ا����ري  آ�� و ���� ا��� ���أن ا����  ا����م ����روى �� ���  ١٥٠: ٦زي ). ����� ا���� ا��ا     ١

 .آ�� و ���� ا��� ���و���� و���� ا��ٔ���، وا����� �� ���� ����، و�� ا��ر ا�����ر أ���� �� ��ة ��ق ��� 

 
ـ أ��ج ا�� ���� �� ���� ا���ي �� ��ة �� ا�� ����د ��ل: ��� ���م �� ا����ة  ٣٠٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

������ و���ور ا���� ����� و����ه و��دون ���� إذا ��� ��� أ��� أ�� ����� ��� ��دوا ��� ا����م ����� ذ�� 

أ�� �� ������ أن أرد ���� ا����م إ�� أن أ���� أن ���م ������ �� ����� «����� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ������� ��� ا����  ���ّ 

�� ا����ة �� ا����ت ��� ا���ظ ا����ة، �� أن ا����ت ��   أ��ل: ��ٔن ���� ا��ّ�» �� ا����ة وا����ت ا����ت

 ���� ا����ت �����ً.
). ا����ر أ��ج ا����ري و���� وأ�� داود وا������ وا�� ���� �� ا�� ����د ��ل: ��� ���� ��� ر��ل      ٣

:  و�� �� ا����ة ���د ����� ���� ر���� �� ��� ا������ ����� ���� ��� ��د ����� ����� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

و��� أ��ج أ�� داود وا�����ي و���� �� ���� ��ل » إن �� ا����ة ����ً «���� ���د ����ن؟ ���ل: ��� ���� 

 و�� ���� ����� ���� ��د ��� إ��رة. آ�� و ���� ا��� ���  ��رت ����ل ا��ّ�

 
�� ���� وا٣٠٦�ٔ). ا����ر (     ٤ �� و���� وأ�� داود وا���ـ��� �ـ� ���و�ـ� �ـ� ا���ـ� ا��ـ��� ) أ��ج ا�� أ

، ������ ا���م ��ٔ���ر��  إذا ��� ر�� �� ا���م ����: ����� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ���� أ�� أ��� �� ر��ل ا��ّ�

������ ���� ���� ���� وا��� أ���ه �� ��ٔ��� ����ون إ�� �����ا �����ن ��ٔ����� ��� أ���ذ�� ���� رأ���� ��

�� ����� و�� �����   ���ٔ�� وأ�� �� رأ�� �����ً ���� و�� ���ه أ��� ������ً ��� �� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ�

 ٌء �� ���م ا���س إ��� �� ا������ وا������ و��اءة ا���آن. و�� ����� �� ��ل: إن ��ه ا����ة �� ���� ���� ���

 
١١٦: ٢).      ٥. 
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»واالرض كل له قانتون
١.  

  .٢ومن القنوات يف الصالة هو املعرفة عندها يف الركعة الثانية قبل الركعون وك� يروى
وتستطيع من أركانها وفرائضها الظاهرية والباطنية،   أن تقيمها ك� امر ّهللا   وقيام الصالة ّ� 

  ون حالة الخوف الال أمان:وذلك يف حال األمان واالطمئنان، د
»كََ� َعلََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ    فَِإْن ِخْفتُْم فَرَِجاالً أَْو ُركْبَانا فَِإذَا أَِمنتُْم فَاذْكُُروا ّهللا «

٣.  
تطلــب الوقــوف، عــدواً أم بأســاً يف إقامــة الصــالة فــال يســقط منهــا إال مــا ي» فإن خفتم«
ويف كّل تسقط واجبات من قيام وركوع وســجود وتشــهد إال » أو راكاباً «راجل� » فرجاالً«

  يف أذكارها، فإن لكلٍّ ذكراً حاله يف الصالة هي واجبة عند اإلمكان.
  بالهيئات الواجبة يف الصالة ذاكرين ّهللا » ك� علمكم  فأذكروا ّهللا «م� خفتم » فإذا أمنتم«
من كيفية الصالة وأذكارهــا وســائر كيفيــات العبــادات  »كم ما � تكونوا تعلمونك� علم«

  واذكارها.
مه� اختلفت حاالتها حسب مختلف االحوال، وذلــك يــوحي  »وال ترتك الصالة بحال«أجل 

بأهميتها البالغة، وأنها ُعدة يف املخاوف فال ترتك فيها مه� تُرك البعض من مظاهرها، فقد 
ل يف ميادين الحرب والسالح بيــده، والخطــر هــاجم عليــه، وهــي ِســالح لــه يؤديها املناض

روحي، وُجنة له أفضل من كل الدروع، يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكــون لإلتصــال بــه، 
  أقرب ما يكون إليه واملخافة تحلق عليه.

علــيكم وإذا رضبــتم يف األرض فلــيس «ويف آية النساء  »فإن خفتم فرجاالً أو ركباناً «ثم هنا 

                                                        
٢٦: ٣٠).      ١. 

 
  ��زب ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�) أ��ج ا����ا�� �� ا��و�� وا��ار ���� وا������ �� ا���اء �� ٣٠٧). ا����ر (     ٢

�� ���� ������ إ�� ��� ����، و���� أ��ج ا���ث �� أ�� أ���� وا����ا�� �� ا��و�� �� ����� ����  آ�� و ���� ا��� ���

 ���� �� ا���� ��� ا����� و��ل: إ��� أ��� ��� �����ا ر��� و���ٔ��ه ��ا����. آ�� و ���� ا��� ���  ��ن ر��ل ا��ّ�

ج ا�� أ�� ���� وأ�� داود وا�����ي و���� وا������ وا�� ���� وا����ا�� وا������ �� ا���� �� ��� و��� أ��

����ت أ����� �� ���ت ا����: ا���� أ���ي ���� ���� و�����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ����� ��ي ر��ل ا��ّ� ������ا����م

��� و��� �� �� ���� إ�� ���� و�� ُ���� ���� وأ�� �� ��ل ���� ����� و����� ���� ����� و��رك �� ���� أ�

 �� وا��� ـ زاد ا����ا�� وا������ ـ و�� ��� �� ��د�� ���ر�� ر��� و������.

 
 .٢٣٩). ��رة ا����ة: ا��ٓ��      ٣
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جناح أن تقرضوا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً 
وهنــاك تفصــيل تعــم  »رجــاالً أو ركبانــاً «يف  »أن تقرصوا من الصــالة«فهنا إج�ل عن  »مبيناً 

التقص� من الصالة عىل أية حال عند الخوف مه� كان املصيل واقفاً، وإىل قول فصٍل عــن 
ة الخوف وصالة املسافر عىل ضوء آية النساء يف محلــه، وال تجــد يف القــرآن كلــه آيــة صال 

  تتحدث عن صالة املسافر، اللهم إال هنا ويف النساء حيث يتحدث عن صالة الخوف.
تعم كل مراحل الخوف، فيقــدر قرصــ الصــالة بقــدره رضورة  »رجاالً أو ركباناً «وقد تختص 

  ت تُبيح املحظورات.الحفاظ عىل النفس، فإن الرضورا
صــالة «أنــه قــال:  آله و عليه هللا صىلصالة املسايغة ك� يروى عن النبي «وقد سميت صالة الخوف 

  .١»املسايغة ركعة، أي وجه كان الرجل يجزْى عنه فإن فعل � يعده
ومن أقرص الصالة يف اخوف املخاوف اإل�اُء حالة امليش بديالً عن الركوع والسجود، حفاظاً 
  عىل كامل األذكاء إذا ال خوف فيها، فإ�ا هو يف معظم أفعال الصالة، وقد صىل رســول ّهللا 

  .٢يوم األحزاب إ�اءً  آله و عليه هللا صىل
ومن الخوف  ٣دو�ا اختصاص بالحرب» فإن خفتم«وصالة الخوف تعم كل خوف ك� هنا 

قت إن صرب يف الحرب، فهو يصيل مشتغالً بالحرب راجالً خوف املرض، أم خوف فوات الو 
أو راكباً، فإ�ا يُسمح يف ترك واجباٍت للصالة، عند الخوف املقتيض لرتكها، مقــدراً يف الــرتك 
قََدر املقتيض حالة الخوف وبصورة عامة لــيس القرصــ مــن الصــالة عنــد الخــوف إال مــن 

 القول الفصل حول صالة خالفــاً للفقهــاء كيفيتها، أو لن معظمه� كصالة الغرق. وقد يأ�

                                                        
 :.....آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا���ار �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣٠٨: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 
��� ���� ا����� ��ـ� �ـ��ات ���ٕ���ـ�ء و��ـ�  ا����م ������� و��وى أن ����ً �� ا�� ٢٣٩: ١). ��ر ا������      ٢

 ��� ��م ا����اب إ���ًء. آ�� و ���� ا��� ����������� وأن ا���� 

  �� ���ة ا���� ��ل: ����� و����� ���ل ا��ّ� ا����م ������ ا���دق   و��� �� ا����� روى ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�

 .»�ٕ�ن ���� ������ً أو ر�����ً «�� و��: 

 
���ل: أن ��� �� أرض �����  ا����م ����  ). ا����ر �� ا����� روى �� أ�� ���� أ�� ��ل: ���� أ�� ��� ا��ّ�     ٣

 ����� ���ً أو ����ً ��� ا������ وأ�� ��� دا���.

�ٕ�ن «�� و��:   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  � �� ا����� �����ً �� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�و��

 ��� ���� و�� ���ل إذا ��ف �� ��� أو �� ��� ����؟ ��ل: ���� و���� إ���ًء ��أ��. »���� ������ً أو ر�����ً 
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  وفاقاً لنصوص من القرآن.
  حول الركوع والسجود؟

»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْركَُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َوافَْعلُوا الَْخْ�َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ «
١.  

وعــام حــ� ال يقــرن بركــوع » أركعــوا«ا، مــن خــاص أوامــر أربعــة توجــه إىل الــذين آمنــو 
وأفعلــوا «ثم وأعم من العبادة املصطلحة » أعبدوا ربكم«وأعم من السجدة: » واسجدوا«

لو أنه راقب كل ما دق   حيث تتحول كل حاالت املؤمن ومقاالته وفعاالته عبادة ّ� » الخ�
  . ّهللا وتقرباً وزلفى إىل   وجل من ترصفاته لتكون �رضات ّهللا 

ه� ركوع الصالة وسجودها، والتعب� الخاص الحارص عنه� هــو » أركعوا واسجدوا«أترى 
اعم من الصالة، حيث السجدة عبادة طليقــة يف صــالة » اسجدوا«الصالة، فإنه� وال سي� 

»إذا قيل لهم اركعــوا ال يركعــون«وسواها، بل والركوع حيث يذكر مفرداً 
فر ربــه فاســتغ« ٢

»وخّر راكعاً وأناب
٣.  

وطهر بيتي للطائف� والقا�� «هذا، مه� تعنى منه� الصالة أحياناً يف ردف دون عطف، 
»والركع السجود

»والعاكف� والركع السجود« ٤
  والنه� أظهر مظاهرها وأهم مواقعها. ٥

� السجود عبادة مطلقة يف الصالة وسواها، اللهم إال بقرينة تخصها بها، مثل إذاً فالركوع ك
»وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكع�«

حيث املعية فيــه دليــل أنــه يف الصــالة  ٦
  ج�عًة، مه� قرن بالصالة قبله، فإنها مطلق الصالة، وهذه هي يف ج�عة.

ر هو الوجوب ما � تحوِّله قرينة قاطعــة، إذاً فــالركوع والســجود واجبــان وألن ظاهر االم

                                                        
٧٧: ٣٣).      ١. 

 
٤٨: ١٧).      ٢. 

 
٢٤: ٣٨).      ٣. 

 
٢٦: ٢٢).      ٤. 

 
١٢٥: ٢).      ٥. 

 
٤٣: ٢).      ٦. 
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) مــن ۱۸عند هذه التالوة املباركة، قراءة وس�عاً واست�عاً، وك� تجب السجدة يف اآليــة (
»الــذين خلقهــن  واسجدوا ّ� «نفس السورة ويف فصلت 

»واعبــدوا  فاســجدوا ّ� «والــنجم  ١
٢ 

»كال ال تطعه واسجدوا واقرتب«والعلق 
إ�ا يؤمن بآياتنــا الــذي إذا ذكــروا بهــا «والسجدة  ٣

»خروا سجداً...
»ء يف الســ�وات واألرض الذي يخرج الخب  أال يسجدوا ّ� «والنمل  ٤

آيــات  ٥
ترك مجتهــدون كثــ� ســجد� الحــج، خــالف سبع ـ زيادة ـ تتطلب السجدة واجبة، مه� 

فمــن � يســجده� فــال « آلـه و عليـه هللا صـىلالظاهر من آيتيها، ونص املروي من روايتها عن النبي 
  وكذلك آية النمل، واختصوا الوجوب  بالباقية املعروفة بالعزائم األربع. ٦»يقرءه�

ومهــ� يكــن مــن  ٧وقد يحمل يف رواية بخصوص األربع بحالة الصالة، وك� تؤيــده أخــرى

                                                        
٣٧).      ١. 

 
٦٢).      ٢. 

 
١٩).      ٣. 

 
١٥).      ٤. 

 
٢٥: ٢٧).      ٥. 

 
�� ��ا�� ا��� ��ا�� و�� ��ا�� ا����� ��  ا����م ����و���� �� ���  آ�� و ���� ا��� ���). ����� ������� �� ا����      ٦

�� ��رة ا��� �����ن ��ل: ��� أن �� ������� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ����� ���� ��� �� ر��ل ا��ّ� ���� ��

 ���ء���.

�� ���ث: و��ض ��� ا����  ا����م ����  �� ا����� ���� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ٥٢٠: ٣وأ�� �� �� ��ر ا������ 

ة ���ل: �� أ��� ا���� آ���ا وا���وا وا���وا ر���... ��� ���� أ�� ا����د �� ������ وا����� �� ��ا��� ا����

 ���د�� وا�� ا����ة، ����ن إ���ق ا��ٓ�� ���ٔ��اً ��� ا��وا��.
ـ ا���� ���� ���� �� ����� ��ل ��ٔ��� �� ا����ع وا����د �� ��ل ��  ١٠٤: ٣). و����� �� �� ا�����ن      ٧

�� و��: �� أ��� ا���� آ���ا أر���ا وا���وا... ����: ���� �� ا����ع وا����د؟   ا���آن؟ ���ل: ��� ��ل ا��ّ�

�����ً و�� ��ن ���ى ���   ����ن ا��ّ�  ��ل: ����ن ا��ّ����ل: أ���� ����� �� ا����ع وا����د ����ث ������ت �

و�����ه و�����ه وا����ء وا����ع   أن ���ل �� ا����ع وا����د. �����ل �� ا����ع ���ن ذ�� �� ا������ ا��ّ�
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يشء فالظاهر هو وجوب السجدة يف هذه اآليات اآلمرة بالسجدة مه� تأكدت يف العزائم 
  األربع أو اختص وجوب السجدة يف الصالة بها فال تجب فيها للثالث االخرى، تأمل.

يســجد مــن يف الســ�وات واالرض طوعــاً   وّ� «لحق بهذه الثالثة آية الرعد والنحل، وقد ت
»وكرهاً 

إال أن الفرض يف هذه درجات حســب الــدالالت، والعــزائم االربــع مجمــع عليهــا،  ١
  واألحوط وجوباً الحاق آيات الحج والنمل بها ثم االوىل أكيداً آية الرعد والنحل.

 القــراءة والســ�ع واالســت�ع عــىل ســواء، واألوســط أوســطها، واآلخــر أوالهــا، والحكم يف
  وتعاوض الروايات يف الس�ع إيجاباً ونفياً مردود إىل القرآن الظاهر يف شموله للس�ع.

والفقه الطليق عن أرسه الشهرات واالج�عات، حيــث يتمحــور القــرآن والســنة املوافقــة 
  املستعان عىل ما يصفون.  لتصديق والتطبيق وّهللا للقرآن، ذلك هو الفقه الحري با

يف ركوع وسجود وسواه� من مظاهر العبــادة، وقــد  »... أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم«
وهــو أعــم » أفعلوا الخــ�«اختصا بالذكر من بينها الختصاصه� القمة يف ذلك املظهر، ثم 

وركوعــاً   خ�، ولتصبح كلها عبادًة ّ� من العبادة املرسومة تحليقاً ألفعال املؤمن� عىل كل 
وتشقون أمواج الف� وأفواج العراقيل سفن النجاة، فإن الخ�  »لعلكم تفلحون«  وسجوداً ّ� 

ز وعربد، فإن للحق دولة وللباطل جولة، وقــد يــروى  الصامد يذيب الرش ويذبله مه� زمَّ
رأس العقل بعد اإل�ان التودد «من قوله:  خ� ما يف فعل الخ� آله و عليه هللا صىلعن رسول الهدى 

اصطنعوا الخ� إىل من هو أهله وإىل من «. و٢»إىل الناس واصطناع الخ� إىل كل بر وفاجر
  .٣»هو ليس من أهله فإن � تصب من هو أهله فانت أهله

                                                                                                                                                         

ا�����  �ٕ�ن أ��ب �� ���ن ا���� إ�� ر�� و�� ���� وأ�� ا�ٕ���م �ٕ�ذا أم �����س ��� ����� أن ���ل ��� �ٕ�ن ا���س

 إذا ��� �����س ��� ����. آ�� و ���� ا��� ���  و�� �� ا����� �ٕ�ن ر��ل ا��ّ�

 
٤٨: ١٥).      ١. 

 
 ������ا����مو��� �� أ�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���ن ا�����ر �ٕ����ده ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٥٢١: ٣). ��ر ا������      ٢

��� ا����  ا����م ����  ������ن ��� ���ة، و�� أ�� ��� ا��ّ��� �� ���ء �� ا���� ������� �ٕ�ن �� ��ء ��� ��ٔ��� �ٕ�ن 

 ��� �� ��� و��� ������ ا���� �� ا�����.

 
 ������ا����مو��� �� أ�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  �ّ��� ���ن ا�����ر �ٕ����ده ��ل ��ل ر��ل ا� ٥٢١: ٣). ��ر ا������      ٣

�  �� �� ���ء �� ا���� ������� �ٕ�ن �� ��ء ��� ��ٔ��� �ٕ�ن ������ن ��� ���ة، و�� أ�� ��� ا��ّ� ��ـ�  ا��ـ��م ��ـ�

 ا���� ��� �� ��� و��� ������ ا���� �� ا�����.
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، فاملؤمن هو الــذي  ع والسجود والعبادة ّ� ، بغ� الركو  عالقة عامة مع عباد ّهللا » الخ�«و
  . ك� اصطلحها مع ّهللا   يُصلح عالقاته مع عباد ّهللا 

  حول السجود
۱  

»ِمنَْها َخلَْقنَاكُْم َوِفيَها نُِعيُدكُْم َوِمنَْها نُْخرُِجُكْم تَارًَة أُْخَرى«
١.  

الحالية الباقية إىل يوم الدين، والسابقة  يف هذه الثالث تعم كافة األنسال اإلنسانية» كم«
  املنقرضة.

وهذه اآلية تحمل رباطات ثالث ب� اإلنسان ومهده املسبَّل له يف مختلــف مراحلــه، قبــل 
الدنيا وفيها وبعدها، وما أجمله تعب�اً عب�اً عــن مثلــث الكيــان لإلنســان، عــربة للمعتــرب، 

.!   وتبرصة للمتبرصِّ
أيضاً هكذا » الذي جعل لكم...«يس من تتمة املقال ملوىس، وعل دليل أنه ل» خلقنا«وهنا 

هي من حوار موىس، ثم اآليات الثالث األخرى تلحيقات تكملها يف هذه » ال ينىس«فلحد 
  الرشعة األخرى.

وقد تكون هذه الثالث يف آيتنا تعنيها السجدتان في� عنت وعنتا فالسجدة األوىل: اللهــم 
والســجدة » منهــا خلقنــاكم«أسك: ومنها اخرجتنا، فقــد تعنــيه� أنك منها خلقتنا، ورفع ر 

  .٢»الثانية: وإليها تيدنا، ورفع رأسك من الثانية: ومنها تخرجنا مرة أخرى
تعني تناسل الذريــة إىل جنــب اإلنســان األول، مهــ� بــأن البــون بــ� » منها خلقناكم«ثم 

 »ومنها نخــرجكم تــارة أخــرى«إعادة ما خلق منها فيها » وفيها نعيدكم«الخلق� من تراب 
عن� جز� الكيان اإلنسا� جسداً يف هذه الثالث ت» كم«أخراج ملا خلق منها وأعيد فيها، و

فقد ُخلقنا بأرواحنا وأسجادنا من األرض منذ البدايــة » كم«وروحاً وهي أحرى أن تعينها 
يف تناسل الذرية، فاإلنسان األول خلق جسمه من تراب ثم روحه املنفوخ فيه سالسة مــن 

ثم أنشأناه خلقاً «الجسم نفسه، ثم اإلنسان عرب التناسل مادة أرضية حتى الجن�، ومن ثم 
روحه املنفوخ فيه هو إنشاءه خلقاً آخر، سالسة من جسمه، وعىل حــد املــروي عــن  »آخر

                                                                                                                                                         

 
٥٥: ٢٠).      ١. 

 
��  ا����م ������ ا���� �ٕ����ده إ�� أ��� �� ��� ا��ا��، ��ل ��ل ر�� ��ٔ��� ا�������  ٣٨٢: ٣). ��ر ا������      ٢

 �� ���� ا����ة ا��ٔو�� ���ل: ��ٔو��� ا����...  ا�� �� ��� ��� ا��ّ�
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  ».جسم رقيق قد البس قالباً كثيفاً «أ�تنا هو 
فجسم اإلنسان الظاهر وجسمه املثايل، بروحه النبــا� والحيــوا� واإلنســا�، إنــه يف هــذه 

ثم يُخرج منها مــرة أخــرى كــ� األوىل، بــاألجزاء الخ�سية ُمخرج من األرض ثم يعاد فيها 
  األصلية التي عاشها طول الحياة وك� يناسب الحياة األخرى.

فهنالك امر محفوظ من كل نفس يف هذه املراحل الثالث، وعله النطفة التي خلق �ها كل 
خلوق نفس بالروح املنفوخ فيها بعد اكت�لها جنيناً، فالخارج من األرض يوم الحرش هو امل

منها يف البداية، وسائر األجزاء البدنية ب� الخلق والحرش زيادات ال تعني حرشاً وال يعنيها 
الحرش، حيث القصد إيصال الجزء إىل الروح ببدنها الذي عاشته طول الحياة، دون األجزاء 
االخرى التي هي أصول لنفوس آخرين أم فروع لكل نفس هي ضيف تأ� وتروح، واألدلة 

ا هو باحرى الجزء العقلي ة والنقلية الثابتة كتاباً وسنة ال تثبت أك� من حرش الروح ببدن مَّ
  االصيل الذي عاشه طول الحياة �ا فيها حياة التكليف.

عن بنته ح� دفنها، ثم قال:  آله و عليه هللا صىل  وهذه عظة وعربة الوىل النُّهى وك� قرأها رسول ّهللا 
  .١» وعىل ملة رسول ّهللا   ويف سبيل ّهللا   بسم ّهللا 

  حول السجود 
۲  

ْو الَ تُْؤِمنُوا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم ِمْن قَبْلِِه إِذَا يُتَْىل َعلَــيِْهْم يَِخــرُّوَن لِْألَذْقـَـاِن قُْل آِمنُوا ِبِه أَ «
دا  َويَُقولُوَن ُسبَْحاَن َربِّنَا إِْن كَاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوالً  َويَِخرُّوَن لِْألَذْقَاِن يَبُْكوَن َويَزِ  يُدُهْم ُسجَّ

  .٢»اُخُشوع
أنــتم الُجــَدد يف واجهــة وحــي  »قل آمنوا به أوالً تؤمنوا«إن رشائط اإل�ان به لزاماً حاصلة 

: علم الوحي الكتاب والبشارة فيــه بحــق القــرآن، »إن الذين أوتوا العلم من قبله«الكتاب 
الــذين خرســوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كــ� يعرفــون أبنــاءهم «أولئك يؤمنون به 

»أنفسكم فهم ال يؤمنون
فاملقايسة ب� الــوحي� وحــي القــرآن  ١يعرفونه يف بعيدن اثن�، ٣

                                                        
 آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج وا����� �� أ�� إ���� ��ل ��� و��� أم ����م ��� ر��ل ا��ّ� ٣٠٢: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

 ....». : ���� �������... ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���� ��ل ر��ل ا��ّ�

 
١٠٩: ١٧).      ٢. 

 
٢٠: ٦).      ٣. 
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  .٢ن ك� يف كتاب أشعياءيفوق سائر الوحي و�ا برش بنزول القرآ 
الذين آيناهم الكتاب يعرفونه ك� يعرفــون أبنــاءهم وإن «: آله و عليه هللا صىلوك� يعرفون محمداً 

»فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
  بنفس البعدين. ٣

: تخضــعاً لــه وتواضــعاً واحرتامــاً، لــيس يف آيــات »يخرون لألذقــان ســجداً  إذا يتىل عليهم«
  السجدة فحسب، بل والقرآن كله، وهذه قضية اإل�ان الصادق.

وما لهم ال يؤمنــون * «وهذه ثالثة اآليات الدالة عىل وجوب االست�ع للقرآن ثانيتها كهذا: 
»وإذا قرأ عليهم القرآن ال يسجدون

وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم «وأوالها:  ٤
»ترحمون

ء، وأك�ه السجود لألذقان يف استاع سائر  وأقل السجود للقرآن است�عه إذا قرى ٥
وأوسطعه واجب السجود عند است�ع  »ويخرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً «القرآن 

  آيات السجود وهذه منها.
األول » يخرون«ولعل  ٦ن الخرور لألذقان سجود، فهو سائغ يف الصالة ملن ال �كنه سواهوأل 

إىل الجــانح،  خرور الخضوع بالجوارح والثا� خرور الخشوع بالجوانح، تدرجاً من الجــارح
  حيث البكاء من مظاهر خشوع الجارح ك� الخشوع يختص بالجانح!.

                                                                                                                                                         
���� ��� آ��ف أم ����ن وأر�� أم أر�� ���ة، أم و��� ���ة، أم و��ـ� و��ـ�ون أم و�ـ�      ١ ). ا�����ا أن آ

 و�����ن.

 
 ».ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��«). را�� ������      ٢

 
١٤٦: ٢).      ٣. 

 
٢١: ٨٤).      ٤. 

 
٢٠٤: ٧).      ٥. 

 
�� �����  ��� �� إ��ا��� ����� أ�� �� ا����ح �� إ���ق �� ���ر ��  ٤٧٠ح ٣٣١: ٣). ��ر ا������      ٦

�� ��ف ��ل: ��� ��: ر�� ��� ����� ���� �� ������ أن ���� �����، ��ل: ���� �� � ا����م ����  أ�� ��� ا��ّ�

���ه، �ٕ�ن �� ���ر ��� ��� ����� ا����� �ٕ�ن �� ���ر ��� ����� ا��ٔ��� �ٕ�ن �� ���ر ���� ذ���، ��ل: ��� 

 ؟»و���ون ���ٔذ��ن«�� و��   ذ���؟ ��ل: ��� أ�� ���ء ���ب ا��ّ�
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أَْو اْدُعوا الرَّْحَمَنِ◌ أَيّا َما تَْدُعوا فَلَُه اْألَْسَ�ُء الُْحْسنَى َوالَ تَْجَهــْر ِبَصــالَتَِك َوالَ    قُْل اْدُعوا ّهللا «
»تَُخاِفْت ِبَها َوابْتَغِ بَْ�َ ذَلَِك َسِبيالً

١.  
االس�ء الحسنى فادعوه بها وذروا الــذين يلحــدون يف أســ�ءه وســيجزون مــا كــانوا   وّ� «

»يعلمون
»ال إله هو له األس�ء الحسنى  ّهللا « ٢

ء املصور لــه االســ�ء  الخالق البارى  هو ّهللا « ٣
»الحسنى

٤.  
تعاىل االس�ء الحسنى فادعوه بها ال سواه، فهناك أســ�ء   أربع يف سائر القرآن أن ّ�  آيات

ال تناســب أيُّ مــن هــذه أو تلــك  ٦وأخرى حسنة تخلــط بــن صــالح وســواه ٥سيئة تختلق
حيــث يصــفونه »املخلصــ�  ع� يصفون * إال عباد ّهللا   فسبحاناّ� «الساحة املقدسة اإللهية 

  بالحسنى التي وصف بها.
  أن أناساً كانوا معرتض� عىل دعوة الرحمن، كأنه غ� ّهللا » قد يلوح من (أو ادعوا الرحمنو 

صىل �كة ذات يوم فدعى  آله و عليه هللا صىلفهذه ثنوية تنايف دين التوحيد وك� يروى أن الرسول 
هانــا أ نــدعو قال املرشكون انظروا إىل هذا الصا�ء ين» يا رحمن  يا ّهللا «فقال يف دعائه   ّهللا 

اآلية وكان رجل بــاليمن  »وأدعوا الرحمن  قل أدعوا ّهللا «  إله�؟ وهو يدعو إله�؟ فانزل ّهللا 
  .٧يسمى رحمن

                                                        
١١٠: ١٧).      ١. 

 
١٨٠: ٧).      ٢. 

 
٨: ٢٠).      ٣. 

 
٢٤: ٥٩).      ٤. 

 
 ). �������ء ا������ ���������� ��� ا��ٓ��، ا��ا��، ا�����، ا���ئ، ا��ا�� أ��ذا؟     ٥

 
وا���ـ�د ا����ـ� ����ـ� ا���ـ�د » ا��ا�� ا���ـ�د«و��� ا����� ك). �������ء ا��� ���� ��� ا����� ��ا��      ٦

 ا����ود ��� ���� ����� ��� وا�� �� ا����د و��ة ����� ا����د.

 
� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ��دو�� �� أ�� ��س ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� ٣٠٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ٧ ... آـ�

��ن ����� ���� ذات ���� ���ل �� �ـ��ده �ـ� ر��ـ� �ـ�  آ�� و ���� ا��� ������� و��� أ��ج ا�� ���� �� ����ل أن ا
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بيعتهم الرشكية أن عدد اإلسم دليل لعديد املسمى، عىل أن هؤالء الح�قى خيل إليهم بط
تعاىل هي تحب�ات اللغات وتعب�ات شتى عن صفاته الذاتية والعليــة   غفلة أن أس�ء ّهللا 

دون تعديد يف الذات أو يف حقيقة صفات الذات، أو الذات وهــذه الصــفات، فإ�ــا هــذه 
حســنى عــن ذات واحــدة بحقيقــة  األس�ء الحسنى التي تناسب ساحة األلوهية تعب�ات

  الوحدانية.
  واإلسم ـ أيا كان ـ ما يدل عىل مسمى، فهو إذا غ� املسمى، سواء أكان لفظياً كأســ�ء ّهللا 

الحسنى التي نــدعوه بهــا، أم عينيــاً كســائر الكــون فإنهــا بــذواتها تــدل عــىل خالقهــا، أم 
فإنهم من أس�ء  آله و عليه هللا صىلمدية وخصوص األولياء  املكرم� وال سي� أهل بيت الرسالة املح

،  الحسنى ندعوه بها، ثم ال يكون لعديد االس�ء اللفظية عديد من املعــا� يف ذات ّهللا   ّهللا 
تعــاىل، منفصــلة   اللهم إال أس�ء االفعال الدالة عىل عديد االفعال، وهي حادقة بارادة ّهللا 

ء الصفات  الذاتية كــالعلم والحيــاة والقــدرة عن ذاته وليست يف ذاته أو عينها، وأما أس�
فهي تدل عىل حقيقة واحدة مجردة عن أي تركب دون حقائق هي ع� الذات أو عارضة 

  .١عىل الذات! وهذه الثالثة أركان لسائر أس�ئه الحسنى
عــز وجــل عارفــاً بنفســه قبــل أن يخلــق الخلــق؟ نعــم! فهــل يراهــا   هل كــان ّهللا «وترى 

                                                                                                                                                         

ر��� ����� ر�� �� ا������� ���� أ��� ��ل ��ٔ����� أ���وا �� ��ل ا�� أ�� ���� ���� ا����� ا����� ا���� 

 ������ و��ن ������ ر�� ���ل �� ر��� ����� ا��ٓ��.

 
���رك و����� ���   �ّ���ل: إن ا� ا����م ����  �� ا����� �ٕ����ده �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٧١ح ٢٣٣: ٣). ��ر ا������      ١

أ���ً �����وف ��� ���ت و������ ��� ����� و������ ��� ���� و�������� ��� ����ف ������ ��ـ� ��ـ��غ 

���� ��� ا��ٔ���ر، ���� ��� ا���ود، ����ب ��� �� �� �����، ����� ��� ����ر، ����ـ� ���ـ� ���ـ� ��ـ� 

���� ����� أ���ء ����� ا���� إ����، و��� ���� وا��اً و�� ا���� أر��� أ��اء ���ً ��� وا�� ��� ا��ٓ��ة، ����� 

���رك و�����، و��� ������ ��� ا�� �ـ� �ـ�ه   ا�����ن وا����ون، ���ه ا�����ء ا��� ���ت، ������� �� ا��ّ�

���� ���: ا����� ا�����ء أر��� أرا��، ���� ا��� ��� ر���ً، �� ��� ��� ر�� ���� ������ ا���ً ، ����ً ������ً إ 

ء ـ ا����� ـ ا����ر ـ ا��� ـ ا����م �� ��ٔ��ه ��� و�� �ـ�م ـ ا���ـ�� ـ ا����ـ� ـ  ـ ا����� ـ ا���� ـ ا���وس ـ ا���رى

ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����ر ـ ا������ ـ ا���� ـ ا����� ـ ا�����ر ـ ا���در ـ ا����م ـ ا����� ـ ا������ ـ 

ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا��ازق ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا��ارث: ���ه ا�����ء و�� ��ن ا�����ء 

�� ا�����ء ا����� ��� ��� ������� و���� أ���ً ��� ���ه ا�����ء ا������ و��ه ا�����ء ا������ أر��ن و��ـ� 

ا �� ����ا  وأد��ا ا����� أى  وذ�� ���� �����: �� اد��ا ا��ّ�ا���� ا��ا�� ا�����ن ا����ون ���ه ا�����ء ا������ 

 ��� ا�����ء ا�����.
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ويسمعها؟ ما كان محتاجاً إىل ذلك، ألنه � يكن يسألها وال يطلب منها، هو نفسه ونفسه 
فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أس�ء لغ�ه يــدعوه هو، قدرته نافذة، 

ألنــه أعــىل » العــيل العظــيم«بها النه إذا � يدع باسمه � يعرف فأول ما اختــاره لنفســه 
  .١»واسمه العيل العظيم هو أول اس�ئه عال عىل كل يشء  االشياء كلها فمعناه ّهللا 

الحسنى بثالثتها األركان وسائر الفروع، إنها ليست إال لحجة الخلق ال لحاجته،   فأس�ء ّهللا 
ح� عن عديد من الحقائق املختلفة يف ذاته وحتى الثالثة األركان، اللهم إالَّ ذاتا وال أنها ت

  واحدة بحقيقة الوحدة، مجردة عن أي تركيب بأي معنى!.
بالتوهم فقد كفر، ومن عبد اإلسم و� يعبد املعنى فقد كفر، ومــن عبــد   من عبد ّهللا «ف

الس�ء عليه بصــفاته التــي يصــف بهــا االسم واملعنى فقد أرشك، ومن عبد املعنى بإيقاع ا
  .٢»نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه يف رسائره وعالنيته فأولئك هم املؤمن� حقاً 

وإ�ا هي تحب� اللغات عن الذات املقدسة  ٣تعاىل غ� هذه االس�ء وهي غ�ها  فذات ّهللا 
  بصفاته الذاتية والفعلية.

أعــم االســ�ء » أو ادعــوا الــرحمن«قدسة االسم االعظم الظاهر للذات امل»  قل أدعوا ّهللا «
 »االس�ء الحسنى  ّ� «من أس�ءه التي تعنيه وحده » أياماً تدعوا«الشاملة للرحمة اإللهية 

، إلحاداً يف  إلحاد النكران أو الرشك باّ�  »وذروا الذين يلحدون يف أس�ئه«الت� يدعى بها.... 
عني معنًى تحيد عنه ذاته أو صفاته وأفعاله، مثلث االس�ء، ففي اللفظية كأن تختلق ما ي

أو ترشك بها   من أسم ذات أو صفة ذاتية أو فعلية، ويف العينية أن تتخذ آلهة من دون ّهللا 
  كاملالئكة والنبي� أمن ذا من املقرب� إليه، ام من الطواغيت.  ّهللا 

عني منها مثل ما تعنيه وكذلك اعتبار صفاته ـ وحتى الذاتية ـ معا� زائدة عىل ذاته، أو ت

                                                        
ل ا��ـ��� �ٕ��ـ��ده �ـ� ا�ـ� �ـ��ن �ـ�ل: �ـ�ٔ�� أ�ـ� ا���ـ� ا���ـ� �� أ�� ٤٧٢ح ٢٣٣: ٣). ��ر ا������      ١

 ��� �� ا����. ا����م ����.... أ��ل: ������� ا�� ���ن وا����� ا�ٕ���م ا����  �� ��ن ا��ّ� ا����م ����

 
 ��ل:.... ا����م ����  ). �� ا������ ����وق �� أ�� ر��ب �� ��� وا�� �� أ�� ��� ا��ّ�     ٢

 
��   �� أ���ء ا��ّ�  �� ا������ ����اً و�� ا������ج �����ً �� ���م �� ا���� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�).      ٣

���� �� إ�� وإ�� ����� ��ٔ���� وا���� ��� ا����� ـ   ��� �� ����؟ ��ل �� ���م ا��ّ�  ذ��ه وأ������� ����: ا��ّ�

���رك و����� ���� و����� أ���ً ��� ��ن ا����   ���ل: إن ��ّ� وذ�� ��� �� �� ا�� ر��ب إ�� أن ��ل ـ: ���� زد��

 ��� ��ل ���� ���ه ا�����ء و���� ���ه.  �� ا����� ���ن �� ا�� ���� إ���ً و��� ا��ّ�
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  من صفات غ�ه.
واس�ء لصــفات ذاتــه وهــي » هو«ومن باطنها »  ّهللا «أس�ء لذاته تعاىل فمن ظاهرها   ّ� 

الحياة والعلم والقدرة، ثم أس�ء لصفات فعله كسائر أس�ئه الحســنى، واإللحــاد يف يشء 
املنفصــلة كســائر املوجــودات، أو منها لفظياً أو معنوياً، ك� يف اإللحاد يف األس�ء العينية 

  .١التي يوصف هو بها، فاإللحاد يف كل ذلك محظور محظور!
) أن تتخذ معا� زائدة عىل ذاته، ۱۸۰: ۷ومن اإللحاد يف أس�ئه تعاىل املنهي عنه يف آيته (

، واملناهي املؤكــدة  ن ّهللا أم ولها مظاهر من خلقه هي مواليد تلكم االس�ء فتُعبد من دو 
عن عبادة االسم أو مع املسمى أنها كفراً ورشك، ال تعني االس�ء اللفظية حيث ال يعبدها 
أحد، وإ�ا تعني املعا� الزائدة عىل ذاته ســبحانه أن تُعبــد هــي أو مظاهرهــا إلحــاداً أو 

  .٢و عينياً ! إلحاداً لفظياً أو معنوياً أ »يلحدون يف أس�ئه«إرشاكاً ـ يجمعها 
فال أن أس�ءه معا� زائدة عىل ذاته سواء يف ذلك الصفات الذاتيــة والفعليــة، وال أن لهــا 
مظاهر تُعبد، كل ما هنالك تج� اللغات ك� اسلفناه، أو أس�ء عينية هــم أفاضــل خلقــه 

دو�ا استقالل لهم  »بتغوا إليه الوسيلةوا«بهم ك� أمر:   من رسله وأولياءه، حيث يُدعى ّهللا 
  !. يف دعاءهم، وال عبادتهم من دون ّهللا 

ءاه إال  تعاىل قد يعني إلحاداً يف أس�ء أو إرشاكــاً، فــ� التوحــد يف أســم  فاختالق أس�ء ّ� 
  ع� يصفون * إال عباد ّهللا   سبحان ّهللا «التي سمى بها نفسه املقدسة، وألن أس�ءه صفاتُه و

  .»ملخلصونا
  وجوب صالة الج�عة

كَاَة َواْركَُعوا َمَع الرَّاكِِع�َ « الََة َوآتُوا الزَّ »َوأَقِيُموا الصَّ
٣.  

                                                        
). �� ا����� ان ����� ��ٔ���ء ���� ����� ��اء �� ا�� ا��ات أو ���ت ا��ات أو �ـ�� ا���ـ�. و�ـ�      ١

���ـ�ً ���ـ� » ا��ـ���«ا����� أن ��� أ�� �� ���� إ�� إ�� �� ����� أو ����، و�ـ� ا����ـ�ي أن ���ـ� ���ـ�ً �ـ� 

��ً ��ن، أو ��� �� أن ���� ���� ���� و���� ��� أ�� زا�� ��� ذا��!  ����، أو ����ر �� ���� أ

 
). �� ا����� ان ����� ��ٔ���ء ���� ����� ��اء �� ا�� ا��ات أو ���ت ا��ات أو �ـ�� ا���ـ�. و�ـ�      ٢

���ـ�ً ���ـ� » ا��ـ���«ا����� أن ��� أ�� �� ���� إ�� إ�� �� ����� أو ����، و�ـ� ا����ـ�ي أن ���ـ� ���ـ�ً �ـ� 

��ً ��ن، أو ��� �� أن ����  ���� ���� و���� ��� أ�� زا�� ��� ذا��! ����، أو ����ر �� ���� أ

 
٤٣: ٣).      ٣. 
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هل أمروا هؤالء اليهود بالصالة والزكاة حسب رشيعة التوراة؟ وقد امــروا قبلــه أن يؤمنــا 
  برشيعة القرآن ولها صالة وزكاة غ� ما لها!

� حسب اإلسالم وهم بعــد � يســلموا فــال �كــن إقــام الصــالة وإيتــاء الزكــاة أم أمروا به
إسالمياً قبل اإلسالم، ولــو أ� بهــ� كــأع�ل وأقــوال فــأين إذاً ركــن النيــة املنوطــة بقصــد 

  القربة؟.
يف الحق إن اآلية م� تدل عىل تكليف الكفار بالفروع ك� هم مكلفون باألصول، فيعذبون 

ما سلككم يف ســقر * قــالوا � نــك مــن املصــل�... و� نــك «ول ويُسألون: برتكها كرتك األص
»نطعم املسك� * وكنا نخوض مع الخائض� * وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليق�

١.  
  حيث يردف ترك الصالة والزكاة ـ قدماً ـ عىل الخوض والتكذيب!

ذا فروع مرشوطة بنية القربة واإلسالم وهي مستحيلة وأما أنهم ال يستطيعون اإلتيان بهك
قبل اإلسالم؟ فهذا إمتناع باالختيار وال ينايف االختيار، حيث أمروا قبله باإلسالم ثم بفروعه، 
  فإن أسلموا أمكن لهم اإلتيان بهكذا فروع، وإن � يسلموا تركوا الواجب� �ا اختار والكفر!

  الجهر واإلخفات يف الصالة
۱  

»الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّهُْم ِبالَْغيِْب لَُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر كَِب�ٌ  إِنَّ «
٢.  

الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأك� ما يكون عن علٍم �ا يخىشــ منــه، ولــذلك خــص بهــا 
ويخشــونه وال   الذين يبلغون رســاالت ّهللا « »من عباده العل�ء  إ�ا يخىش ّهللا «،  العل�ء باّ� 

  .٣» يخشون أحداً إال ّهللا 
والخشية العاملة من نتائج العقل الفعال، فأصــحابه يخشــون ربهــم، يخشــونه ملــا عقلــوه 
وعلموه من ربوبيته لهم ولعاملهم، وكل� ازدادت املعرفــة هــذه ازدادت الخشــية، وكلــ� 

  ى، ابتداًء من العقل.ازدادت الخشية ازدادت املعرفة، تنارصاً يف الزلف
: غيب الرب، فرغم أنه غيٌب عن اإلحساس يخشونه، ألن عقلهم عنه وعلمهم به »بالغيب«

  ».اعدبوا ربك كأنك تراه وإن � تكن تراه فإنه يراك«جعلهم كأنهم يرونه: 

                                                        
٤٧: ٧٤).      ١. 

 
١٣: ٦٧).      ٢. 

 
٣٩: ٣٣).      ٣. 
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فــال «: غيب العقل، فبه يعرف الرب ويخىشــ، فهــو ال يعــرف ويخىشــ بــالحس »بالغيب«و
إ�ــا يعــرف بالعقــل وبأصــحابه مــن الفطــرة » يدرك بالحواس الخمسيُحس وال �س وال 

  والصدر والقلب، عقل معرفة ال عقل إحاطة واكتناه ذات أو صفة.
: غيباً عن الناس، بينه وب� ربه، ول� تسلم خشيته عن الرئاء، طاملا يخشــاه يف »بالغيب«و

م ال يخشــاه، أو ال كــ� الناس أيضاً، فمن الناس من يخىش ربه عند الناس، وإذا خىل عــنه
يخشاه عند الناس، ومنهم من يخشاه يف الغيب إخالصاً يف الخشــية، ثــم قــد ال يخشــاه يف 
الناس، زعم أنه مزيد من اإلخالص! ومنهم من يخشاه يف الغيب أك� م� يخشــاه عالنيــة، 
ومنهم من يعكس أمر الخشية هذه وهم األك�ون، ومنهم من يخشاه يف الغيب والشهادة 

ىل سواء، فال يفرق له حضور الناس وغيبهم، وهؤالء هم األقلون عدداً، وهــم املعنيــون ع
هنا، وإن خصت خشيتهم بالغيب هنا بالذكر، ألنه االصل فيها، ثم من سواهم يف هدى أو 

  ضالل، مه� اختلفت درجاته أو دركاته!.
لهــم «لنــاس وهو غيب، بغيب عقولهم، ويف غيب عــن ا »إن الذين يخشون ربهم بالغيب«

: مغفرة لرفع ما ر�ا يعرضهم من خطــأ وغفلــة، ودع مــا ر�ــا يقصــدها »مغفرة وأجر كب�
وملا، مغفرة دون عذاب، وألنهم تبنوا حيــاتهم مــن خشــية الــرب، وهــي مــن أكــرب كبــائر 

إن تجتنبــوا كبــائر مــا « »إن الحســنات يــذه� الســيئات«الحسنات الال� يذه� السيئات: 
  وأجر كب� ملوقفهم هذا ـ الكب�. »كم سيئاتكم وندخلكم مدخالً كر�اً تنهون عنه نكفر عن

ُدورِ « وا قَْولَُكْم أَْو اْجَهُروا ِبِه إِنَُّه َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ »َوأَِرسُّ
١.  

أرسوا قولكم: مع ربكم ـ يف ذكره ودعائه وعبادته، أو يف معصيته، أو أجهروا به، فه� عىل 
علــيم بــذات   فــالقول إبــداء ملــا يف الصــدر، وّهللا  »إنه عليم بــذات الصــدور«ربكم: سواء ل

  الصدور، أك� م� يعلمه ذوات الصدور من أنفسهم.
؟ فال يصلح هكذا جهر! أم يجهر لــ� يتبعــه غــ�ه  هل يجهر املؤمن بقوله ل� يعلمه ّهللا 

،  بقوله لــ� يخفيــه عــن ّهللا فيشاركوه يف عبادة ربه؟ فنعم ونع� هو! أم هل يرس الكافر 
فكيف بالجهر، وتقديم الرس هنا يوحي  »إنه يعلم الرس وأخفى«عليم بذات الصدور!   فاّ� 

 �٢ا يروى أن الكفار كانوا يرسون من وقيعتهم عىل النبي لكــيال يســمعه ربــه فيخــربه بــه

                                                        
١٣: ٦٨).      ١. 

 
�����ه ���ا���، ���ل ����� ����: أ��وا ����� ـ  آ�� و ���� ا��� ���  ). �� ا�� ���س: ����ا �����ن �� ر��ل ا��ّ�     ٢

 ��ه ا��ٓ��.  ���� ���� إ�� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�

 



 288

تعــاىل خبــ� �ــا يف   وك� يوحي بتقدم الرس عىل الجهر إذ القول إنباء ع� يف الضم�، وّهللا 
قــدم  الضم� وملا يظهر، ثم خب� به إذا ظهر عىل سواٍء، فكأنه أخرب بالرســ مــن العلــن إذ

: صاحب الصدور، فإذا هو عليم بأصحاب »إنه عليم بذات الصدور«الرس، ولكنه� له سواء: 
  الصدور ذواتهم، فكيف تخفى عنه الصدور ومطوياتها.

»أَالَ يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيــُف الَْخِبــ�ُ «
: لطيــف يف ذاتــه فــال يـُـرى، ولطيــف يف خلقــه ١

الخــالق    عــالج وال إداة وال آلــة، وإن كــل صــانع يشء فمــن يشء صــنع، وّهللا بخلقــه بــال«
السالم عليهك� عن اإلمام موىس الكاظم » اللطيف الجليل خلق وصنع ال من يشء

٢.  
أما الخب� فالذي ال يعزب عنــه يشء، وال «: والسـالم عليـهوعىل حد تفس� اإلمام الرضا » الخب�«

ه� ما يفوته يشء، ليس للتجربة وال لالعتبار باألشياء، فعند التجربة واالعتبار عل�ن ولوال 
� يــزل خبــ�اً �ــا خلــق، والخبــ� مــن النــاس،   علم، ألن من كان كذلك كــان جــاهالً، وّهللا 

  .٣»املتسخرب عن جهل، املتعلم، فقد جمعنا اإلسم واختلف املعنى
وإن اجت�ع االسم واختالف املعنى ب� الخلق والخالق، يعــم الــذات والصــفات واالفعــال 

وجود يطلق يطلق عليه�، ولكن� حقيقة الوجود اإللهي تبيان وجود املألوه� أجمع، فامل
تبايناً كلياً، وال يعني باختالف املعني، اختالف املفهــوم فقــط، بــل كلــ� وراء اإلســم، مــن 
                                                        

١٤: ٦٨).      ١. 

 
��� ���� ا����� ����� ا����� ����� �����ء ا����م ������ ���� ����، ����  ا����م ����). أ��ل ا����� ���      ٢ : إ

���، أو �� ��ى إ�� أ�� ���� �� ا����ت ا����، و�� ا���ـ� ا����ـ�، و�ـ� ا���ـ�ان ا��ـ��ر، و�ـ� ا���ـ�ض ا��

وا�����، و��� �� أ��� ���� ���� ���د ������� ا����ن، �� �� ���د �����ن ����ه، ا���� �� ا�����، وا��ـ�ث 

د وا���ب �� ا���ت وا��� ��� �����، و�� �� ا�����د �� ا�����، ���� رأ��� ��� ذ�� �� ���� وا���ا�� �����

��� ا����ر و�� �� ���ء ا��ٔ���ر، وا����وز وا����ر. وأ���م ����� �� ��� ������، و�� ���� �� أو��د�� ����، 

��آ��� ���ة �� ���ة، و���ض �� ��ـ�ة، وا�ـ� �ـ� �ـ� ��ـ�د �����ـ� ��ـ����� �����ـ�  و����� ا���اء إ����، �� ��ٔ��� أ

 ، �� ��اه ������، و����� أ�����، ����� أن ���� ��ا ا���� ���� ��� ���� �� �����ه....�����

 
ـ و�� ����� ا�����ن أ�� ������ �����ده  ا����م ����). أ��ل ا����� ��� �� ���� ����� �� أ�� ا���� ا����      ٣

������ ���� ��� ��دث ��� �� ا�����ء وا����ن �� ��� ��� �� ������ �� أ��ه،   ��ل: إ��� ��� ا��ّ� ا����م ������� 

وا��وا�� ���� ���� و����� �� ��� ��� أ��� �� ���� ��� �� �� ����ه ذ�� ا���� و����ـ�، �ـ�ن ����ـ� �ـ����ً، 

���� ��دث إذ ����ا ���� ����، ور��� ��ر��� ا���� ����ٓ�� ���روا إ�ـ� ��� أ�� رأ��� ����ء ا���� إ��� ���ا ������ 

 ����� �� ���� ����ً ��� ��� ا����� وا�����ق وا���� ا����� ��� �� رأ�� ـ .  ا����، وإ��� ��� ا��ّ�
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بــاين عنــه «مفهوم وحقيقة خارجية، فك� أن واقع الوجود اإللهي يباين واقــع وجوداتنــا 
ك املفهوم من الوجودى، فنحن نفهم من وجوداتنا ما نفهــم، كذل» خلقه وخلقه باين عنه

وال نفهم من حقيقة الوجود اإللهي إال أنه غ� معدوم، وأما اإلحاطة بوجــوده، أو إدراكــه 
  لو شيئاً ـ فال!.

  فاالعرتاف باه خالق، لزامه اإلعرتاف بعلمه، إذا الخلق يلزمه اللطف.
  الجهر واالخفات يف الصالة

۲  
»ْر ِبَصالَتَِك َوالَ تَُخافِْت ِبَها َوابْتَغِ بَْ�َ ذَلَِك َسِبيالًَوالَ تَْجهَ «

١.  
الجهر واالخفاف وصفان متضايفان، أترى بعده� مطلقاً منهيان، والنتيجة أال تصيل أصالً، 
حيث القراءة ال تخلوا مــن جهــٍر مــا أو إخفــاف! أم املنهــي عنــه مــن الجهــر أعــاله ومــن 

! فــال ســبيل »وابتــغ بــ� ذلــك ســبيالً«ات أدناه؟ وهذا هو السبيل الوسط املأمور به اإلخف
  وسطاً يف قراءة الصالة إال عواناً ب� عايل الجهر ودا� اإلخفات.

فالجهر املأمور به يف جهرية الصلوات، واإلخفات املأمور به يف إخفاتيتهــا هــ� يف الســبيل 
ان، فقد يخفت لحدٍّ ال يسمع نفسه بأد� إذن؟ الوسط، جهر دون العال واخفات فوق الد

 »وابتغ ب� ذلك سبيالً«، بل ٢فال! ويجهر لحد يسمع البعدين عنه يف أعىل الجهر؟ فكذلك ال
»ة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديداً املخافت«و

٣٤.  
أنــه يعلــم « وملاذا الجهر العال يف صالتك؟ ألتسمع ربك. وهو أقرب إليك من حبل الوريد:

                                                        
١١٠: ١٧).      ١. 

 
�� ا��ٓ�� ��ل: ا���� ��� ر�� ا���ت وا������� �� �� ����  ا����م ����  ). ا������ �� �����ن �� أ�� ��� ا��ّ�     ٢

 أذ��ك.

 
٢: ٢).      ٣. 

 
و�� ���� ������ «�� و��   �� ا����� �� ����� ��ل ��ٔ��� �� ���� ا��ّ� ٤٧٦ح  ٢٣٣: ٣). ��ر ا������      ٤

 ��ل:... »و�� ����� ���
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، أم ولتســمع ١أم تُســمع املــؤمن� معــك؟ فــال عليــك إال الســبيل الوســط »الرســ وأخفــى
  .٢الكافرين؟ وهم بس�عهم أو است�عهم يؤذونك

االخفات الدان، لحد تحرم نفسك عن س�عه، واقل الس�ع يف صالتك ان تسمع ثم وملاذا 
نفسك، أم تحرم الدين معك؟ فل�ذا وهم فال صالتك صامتون ال يقــرءون، أفحرمانــاً لهــم 

وإن كانت تختلف السبيل يف جهريتها  »اتبغ ب� ذلك سبيالً«عن قراءتهم وعن قراءتك؟، ف
فاتها فلتسمع فيه نفسك دون جوهرية لصوتك لتسمع، واقلها إس�عه من بجنبك، ويف اخ

  وإ�ا همٌس َسِمعه غ�ك أم � يسمع، وك� ثبت يف السنة املقدسة اإلسالمية.
  الجهر واإلخفات يف الصالة

۳  
»َهارِ َسَواٌء ِمنُْكْم َمْن أََرسَّ الَْقْوَل َوَمْن َجهََر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِاللَّيِْل َوَسارٌِب ِبالنَّ «

٣.  
إن مجاهيل الرسائر واألرسار، ومجاه� السوارب واآلثــار، وكــل شــاردة وواردة آنــاء الليــل 

  .»عا� الغيب والشهادة الكب� املتعال«وأطراف النهار، كل هذه جاهرة ظاهرة أمام 
، كمــن ومن ذلك غيب القول ممن أرس به وشهادته، ممن جهر به فإ�ا بالنسبة لــه جهــار

هو مستخٍف بالليل يف بعدي غيب الليل لظالمه وتغيبه واســتخفائه يف غيبــه، ومــن هــو 
سارب: ذاهب يف صدور وانحدار بالنهار، شهادة يف بعدي ضوء النهار وانجالءه ذاهباً أمام 
                                                        

: أ��� ا�ٕ���م أن ���� �� ا����م ����  �� ���ن ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�  ا���� �� ��� ا��ّ� ٤٧٧). ا����ر ح     ١

 .»����� ��� و�� ���� ������ و��«���رك و�����:   ����، وأن ���وا؟ ��ل: ����ء و���ً ا��ّ�

 
� ا��ـ� �ـ��  �ـ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ�«). �����ت ا��وا�� �� ���� ا������� أ�ـ�      ٢ إذا �ـ�ن ���ـ� ��ـ� ��ـ��� �ـ����  آ�ـ� و ��ـ�

 .ا����م �����  �� ��� ا��ّ���ر ا������ �� ا������ �� أ�� ���� وا«ا������ن ��ذو�� ��ٔ���� ��ه ا��ٓ�� 

ـ أ��ج ���� �� ����ر وأ��� وا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ���� وا�� ا��  ٢٠٦: ٤و�� ا��ر ا�����ر 

 آ�� و ���� ا��� ���  ���� وا�� ���� وا�� ��دو�� وا����ا�� وا������ �� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ���� ور��ل ا��ّ�

�ار ���ن إذا ��� ��ٔ����� ر�� ���� �����آن �ٕ�ّا ��� ذ�� ا������ن ���ا ا���آن و�� أ���� و�� ��ء �� ���� ��

: و�� ���� ������.. أي ���ا��� ����� ا������ن �����ا ا���آن، و�� ����� ��� �� آ�� و ���� ا��� ��������   ���ل ا��ّ�

� �����ا ا���آن، و�� ����� ��� �� أ����� ��� ������ أ����� ��� ������ ا���آن ��� ��ٔ��وه ��� وا��

���ل: ��� ا���� وا������� أ��ج ا�� ��ود�� �� ا�� ���س ��ل: » ا���آن ��� ��ٔ��وه ��� وا��� ��� ذ�� �����ً 

 ». و�� ���� ������«  ���� �����اءة ���� ���ذى ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �����ن ا���� 

 
١٠: ٢٠).      ٣. 
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  الناظرين.
ك�  يعلمه عىل سواء،  فسواٌء أكان اإلنسان مستخفاً يف الظل�ت أم ظاهراً يف الطرقات فاّ� 
  وان قدرته بكل يشء عىل سواء ودنوه من خلقه فيه� عىل سواء!.

َّ َوأَْخَفى« »َوإِْن تَْجَهْر ِبالَْقْوِل فَِإنَُّه يَْعلَُم الرسِّ
١.  

أياً كان، مع ربك ك� يف صالتك وسائر دعائك، ام مع غــ�ه أو نفســك،  »وإن تجهر بالقول«
  الً عن الجهر.فض »فإنه يعلم الرس وأخفى«

أم ألنك تلتذ  »فإنه يعلم الرس وأخفى«مع ربك؟ أألنه ال يعلم الرس؟  »تجهر بالقول«فل�ذا 
منك أو سواك، فال عليك إذاً أن تجهر بالقول، أم ألنــك تعنــي   بس�ع صوت الدعاء إىل ّهللا 

ك تــرا� يف بجهرك أن تُسمع اآلخرين تشجيعاً عىل الدعاء أم تعلي�ً؟ فكذلك األمر، أم ألنــ
أرسوا قــولكم أو «:  مه� ال لعلم من نيتك الرسيرة غ� ّهللا  »فإنه يعلم الرس وأخفى«جهرك 

»أجهروا به أنه عليم بذات الصدور
رساً واخفى، ولكن أدب الــدعاء يقتيضــ دون الجهــر:  ٢

»وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ ب� ذلك ســبيالً«
واذكــر ربــك يف نفســك ترضــعاً « ٣

»وخيفة ودون الجهر من القول والُغدوِّ واآلصال وال تكن من الغافل�
أنه يعلم الجهر من « ٤

»القول ويعلم ما تكتمون
٥.  

محبور دون الجهر العــال  يجهر ـ أحياناً ـ يف الدعاء تعلي�ً، وهو آله و عليه هللا صىلولقد كان النبي 
إذا سلم من صالته يقول بصوته األعىل:  آلـه و عليه هللا صىل  كان رسول ّهللا «إال إذا اقتضت الحال: ف

وحده ال رشيك له له امللك وله الحمد وهو عىل كل يشٍء قــدير ال حــول وال   ال إله إال ّهللا 
مخلص�   وله الثناء الحسن ال إله إال ّهللا  وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل  قوة إال باّ� 

                                                        
٧: ٢٠).      ١. 

 
١٣: ٦٧).      ٢. 

 
١١٠: ١٧).      ٣. 

 
٢٠٥: ٧).      ٤. 

 
١١٠: ٢١).      ٥. 
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  .١»له الدين ولو كره الكافرون
ملن ارتفع أصواتهم (يا أيها الناس أربعوا  آله و عليه هللا صىلهكذا ولكنه دون املرتفع العال وك� قال 

  .٢عىل أنفسكم فأنكم ال تدعون أصم وال غائباً أنه معكم سميع قريب)
أجل ولكل قال مجال، ولكل حال قال يقتضيه املجال، فال جهــر إلســ�ع ربنــا املتعــال، وال 

اتــه بــل هــو مرجــوح غــ� فوق العال عىل أية حال، فال مرجح لجهر القول يف الدعاء يف ذ
ممنوح، اللهم إال لتعليم أو تذك�، أم سنِّ ســنة الــدعاء، أم حظــوٍة مــن ســ�عها تزيــد يف 

  عمقها.
الرس ما أكننته يف نفسك، وأخفى ما خطر ببالــك ثــم «ثم ذلك هو الرسُّ ف� هو األخفى؟ 

ثم واخفى من ذلــك األخفــى مــا � تنــوه، أو � تعلمــه ثــم تنويــه، أو � تعلمــه  ٣»أُنِسيته
يف اآلية تعمه� وما لن ينوه أو يعلمه أو يفعله أبداً،  واألخفى املطلقه ٤فتفعله أم ال تفعله

سواء «سواء:   من األخفى تقابل الرس، والكل مقابل الجهر، وهذه الخمس يف علم ّهللا  مثلث
»منكم من أرس القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار

مــ� كــان ال  ٥
  سواء بالنسبة لنا عل�ً وحظوة يف الدعاء الجاهرة يف رنينها وطنينها وحنينها.

مــا � تعلمــه » أخفــى«ما هو ٌرس عنك ك� عن غ�ك حث أنسيته، ثــم » الرس«وقد يعني 

                                                        
� �ـ���� �� �� ���� ��� ����� �����ً �� أ�ـ�  ١٦٣: ١٦). ����� روح ا������ ���ٔ����      ١ ���ـ�اً �ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا�ـ�

 ....آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ� �� ا����� ���: ��ن ر��ل  ��ن ���� ������ و�� �� أ�� ا����� أ�� ��� ��� ا��ّ�

 
� �ـ���� ا���� ). ا����ر �� ا������� �� ���� أ�� ���� ا��ٔ���ي ��ل: ���      ٢ و��ـ� إذا أ�ـ����  آ�ـ� و ���ـ� ا�ـ�

 :...آ�� و ���� ا��� ������ واد ����� و����� ار���� أ��ا��� ���ل ا���� 

 
���� ا��� «��  ا����م ����  �ٔ�� أ�� ��� ا��ّ����� ���� �� ���� �� ���� ��ل � ٣٧٣: ٣). ��ر ا������      ٣

 ��ل:....» وأ���

 
ـ أ��ج ا�� ا����ر ا�� أ�� ���� وا������ �� ا�����ء وا����ت �� ا�� ���س ��  ٢٩٠: ٤). ا��ر ا�����ر      ٤

�ٓ�� ��ل: ا��� �� أ��ه ا�� آدم �� ���� وأ��� �� ��� �� أ�� آدم ��� �� ����� ��� أن ����� �ٕ��� ���� ذ�� ��� ا�

 ����� ���� ��� �� ذ�� و�� ��� ��� وا�� و��� ا������ ��� �� ذ�� ���� وا��ة.

 
١٠: ١٣).      ٥. 
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بعد، وما لن تعلمه، حيث الرس هو الكائن الرسير، فاألخفى هو غ� الكائن الذي باإلمكان 
كونه بعٌد أم ال، وعوان ب� الرس والجهر هو النجوى، فإنه جهر ملن تناجيه وٌرس عن سواه، 

كان مع النجوى كالظرف واملجرور إذا اجتمعنا أفرتقنا وإذا  وهي هنا مشمولة للرس، وإن
»أم يحسبون أنا ال نسمع رسهم ونجواهم«افرتقنا اجتمعنا: 

يعلم رسهم   أ� يعلموا أن ّهللا « ١
»عالم الغيوب  ونجواهم وأن ّهللا 

٢.  
األخفى لتختص �ا سوف تعلمه أو تنويــه فألن اآلية يف مقام عرض العلم املحيط، � تكن 

أو تفعله، بل وما لن تعلمه من الحقائق من الحقائق الكائنة يف الكون، بل وغــ� الكائنــة 
كُوِّنت بعد أم � تُكون، ك� الرس ال يختص بغى النجوى، إذاً فالرس هــو دون الجهــر مــن 

يســمعه غــ�ك، ام القول من نجوى يسمعها صاحبها، ومن إخفات تسمعه يف نفسك وقد 
  إخفات ال تسمعه يف نفسك وإ�ا تعلمه وهو النية الرسيرة.

  : جهراً ورساً واخفى، هي املواطن الث�نية: ومثلث العلم ّ� 
  ـ جهراً.۱
  ـ دون الجهر نجوى.۲
  ـ إخفاتاً قد يسمعه غ�ك.۳
  ـ إخفاتاً ال يسمعه غ�ك وتسمعه يف نفسك. ۴
  ـ ام ال تسمعه. ۵
  فسك ما كنت تعله ثم أنسيته.ـ ورساً عن ن ۶
  ـ أم � تكن تعلمه وباإلمكان أن تعلمه. ۷
  ـ أم ليس باإلمكان أن تعلمه. ۸

فهذه اآلية تتكفل عرضاً موجزاً عن عرض العلم يف مواطنه الث�نية ك� آية ال�ى عرضــت 
  .»كذبانفبأي آالء ربك� ت«عرش امللكية املالكية املطلقة، فه� إذاً تفس�ان لعرض الرحمن 

  أوقات الصلوات
۱  

ْمِس َوقَبـْـَل الُْغــُروِب « َوِمــْن اللَّيْــِل  فَاْصِربْ َعَىل َما يَُقولُوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك قَبَْل طُلُوِع الشَّ

                                                        
٨٠: ٤٣).      ١. 

 
٧٨: ٩).      ٢. 
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ُجودِ  »فََسبِّْحُه َوأَْدبَاَر السُّ
١.  

فأصــرب «إذاً فال حياة ملن تنــادي!  بعد �ام الحجاج عليهم، و�ام اللجاج منهم، »فأصربوا...«
» فأصــرب«إذ تراهم إىل محرشــهم يعــذبون،  »يوم يناد املناد...«وإىل متى؟  »عىل ما يقولون

فــذكر «تركاا لذكراهم بعد التي ذكــرتهم » أصرب«و »ف� أنت عليهم بجبار«دون جرب عليهم 
إال إ�امــاً للحجــة  وأما ذكرى الذي يخالف وهو عنيد، فال عليك »بالقرآن من يخاف وعيد

واستعن لصربك بتسبيح الحمد لربــك، » فأصرب«إيضاحاً للمحجة، ثم ال حجة وال محجة... 
أال «عيل الكبــ�:   فمه� جرحا قلبك املن�، وهرجوا خاطرك الخط�، فطمنئ قلبك بذكر ّهللا 

  .»تطمنئ القلوب  بذكر ّهللا 
ه و عليـه هللا صـىل، وك� الرسول  ّهللا  وال راحة عن التعب، وال إزاحة للنصب إال راحة ذكر كــان إذا  آـل

  غمه يشء اسرتاح إىل الصالة، وكان يقول: (وقرة عيني الصالة)!
هنا تسبيح بالحمد، وليس الحمد فقط، فإن فيه شائبة التحديــد والتشــبيه، وال التســبيح 

 يليق فقط، فع�ذا يسبح وينزه لوال إثبات صفات؟ فليكن تسبيح بالحمد، أن تحمده ك�
بذاته، فبحمده تسبحه، ك� بتسبيحه تحمده، نفياً مع إثبات، وإثباتاً مع نفي، فإذ تحمده 
بعلمه فتلسبحه عن علم من سواه، عا� ال كسواه، بعلم ال كسواه، ك� يف قدرتــه وحياتــه 

  كصفات ثالث للذات، كذلك وسائر االفعال والصفات.
رب، وأن لهــا كفريضــة أوقــات خصــوص، وألن الصالة هي خ� موضوع للتسبيح بحمد الــ

هــي أوقاتهــا » قبــل طلــوع الشــمس وقبــل الغــروب ومــن الليــل«فلتكن األوقات الثالثة 
»وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل«املفروضة لها وك� يف آية أخرى: 

٢.  
ومن ثم اإلشارة إىل فرض الظهــر يف آيــة أخــرى:  ٣وعله بداية فرض الصالة أنها كانت ثالث

ا ومن آناء الليل فأصرب عىل ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه«
»فسبح وأطراف النهار لعلك ترىض

  فأطراف النهار تشمل الطرف ٤

                                                        
١٤٠: ٥٠).      ١. 

 
١١٤: ١١).      ٢. 

 
�� ����: آ�� و ���� ا��� ����� ا����   أ��ج ا����ا�� �� ا��وا�� وا�� ����� �� ���� �� ��� ا��ّ� ). ا��ر ا�����ر:     ٣

 ��� ���ع ا���� ���ة ا���� و��� ا���وب ���ة ا����.» ���«

 
١٣٠: ٢٠).      ٤. 
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» أطراف النهار«ك� تشمل طريف قبل الطلوع وقبل الغروب، وإالَّ فل�ذا » الظهر«الوسط: 
قد  »آناء الليل«وه� طرفان؟ ك� يف آية الطرف�، ه� املذكور أن نصاً قبل األطراف، ك� و

  تعني ـ في� تعني ـ العشائ�.
اقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل «ومن ثم الترصيح بفريضة الظهر والعشاء أيضاً: 

»وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 
فالظهر هنا هي فريضة الدلوك، والعشاء هــي  ١

الشمس هنــاك هــي فريضــة الفجــر، فريضة غسق الليل، ثم قرآن الفجر هنا وقبل طلوع 
تشــمل فريضــة املغــرب: تــدرجاً يف بيــان  »من آناء الليــل«وقبل الغروب هي العرص، ومن 

  .٢الفراض اليومية، وك� يف سائر الفرائض
ل، وإن ظالل الليل بغسقه ثم فجره تحــول، فلتــرتك أنــت  إن طلوع الشمس وغروبها تحوُّ

بتسبيح الحمد مع تحول الكون، فليرشــق قلبــك قبــل إرشاقــة الشــمس بتســبيح الحمــد، 
ولتجدد فيه إرشاقة بعد غروبها، ثم ومن الليل إىل غسقه ام مــاذا؟ �اشــياً مــع الكــون يف 

دبر كــل صــالة، وعلــه لتكميــل مــا  »وإدبار السجود«تسبيح الحمد، وعند مظاهر التحول 
وبصــيغة  ٣منها تطوعاً، من تعقيبات تحمل التسبيح بحمد ربــك، أو نوافــل ركعــات نقص

والتسبيح بالحد موصوالً بصفحة الكون يف مختلف مظــاهره نظــرة جامعة فهنا جٌو للصرب 
  االست�ع للمناد من مكان قريب، بعدما سمعتهم ينكرونها من بعيد ومن قريب!:

                                                                                                                                                         

 
٧٨: ١٧).      ١. 

 
 . ). ���د ����� ا���� ��� آ�� ا���� وإ��ا��� إ���ء ا��ّ�     ٢

 
��ل: ��ٔ�� ا����م ����: أ��ج ���د �� ����ه وا�� ا����ر وا�� ��دو�� �� ��� �� أ�� ���� ٦). ا��ر ا�����ر      ٣

�� ا����ب، وأد��ر ا����م وا������ن �� أد��ر ا����م وا����د ���ل: إد��ر ا����د ا������ن � آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 ��� ا���اة.

��ل: ���: وإد��ر ا����د؟ ��ل: ر���ت ���  ������ا����مو�� ا����� ��ٕ���ده �� ���� �� زرارة �� أ�� ���� ا����� 

 ��ب.��ل: أر�� ر���ت ��� ا�� ا����م ����ا����ب. ورواه ا���� �� �����ه �ٕ����ده �� ا�� أ�� أ�� ��� �� ا���� 

���ل ر����� ا�����  ا����م ����  و�� ��ب ا�ٕ����د ������ي �ٕ����ده إ�� إ������ �� ��� ا����� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�

 ��� ا����ب ��� أد��ر ا����د.

 أ��: ��� ا���� ��� ا������� وا��ر��، أن ا��و���� ��� ا�����، و�� �� ا�������.
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»َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد الُْمنَاِدي ِمْن َمَكاٍن قَِريٍب «
إنه منادي الصيحة الصارخة، حيث يــنفخ يف  ١

إىل أهل املحرش أجمل! فللكل منها نصيب  »من مكان قريب«ر يف الناقور! نداءً الصور وينق
، وقــد تــنفخ يف االحيــاء إلمــاتتهم، ومــرة أخــرى يف  عىل حد سواء، فإنها �قربة مــن الكــلِّ

ثــم إذا دعــاكم دعــوة مــن االرض إذا «:  االموات إلحيائهم، واملنادى النافخ يف الرص هو ّهللا 
»أنتم تخرجون

ن ذا؟ وهي نــداء   وإن كانت هناك عامل أو ع�ل للنداء من مالئكة ّهللا  ٢ أمَّ
  الدعوة للخروج:

يَْحَة ِبالَْحقِّ ذَلَِك يَْوُم الُْخرُوجِ « »يَْوَم يَْسَمُعوَن الصَّ
. فهناك س�ع ج�عــي لصــيحة الخــروج ٣

ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف الســ�وات «:  اإلحياء يفزع لها أهل الحرش إال من اء ّهللا 
»وكل أتوه داخرين  ومن يف االرض إال من شاء ّهللا 

يف   وك� األوىل تشملهم إال مــن شــاء ّهللا  ٤
».. ونفخ يف الصور فصعف من يف الس�وات ومن يف االرض إال من شاء ّهللا «صيحة االماتة: 

٥ 
فإنه ال يسمع الصيحة املفزعة املصعقة إال أن  آله و عليه هللا صىل  وأحراهم رسول ّهللا   ممن شاء ّهللا و 

» تســمعون«ال » يوم يســمعون«إستاٌع ال فزع فيه، و» واستمع...«يستمع ك� وتوحي به 
ال يحــزنهم الفــزع االكــرب وتتلقــاهم «حيث هم هنالك آمنــون  » من شاء ّهللا «ل� ال تشمل 

»الئكة هذا يومكم الذي كنتم توعدونامل
٦

».. وهم من فزع يومئٍذ آمنون«
٧.  

بإرادة الحق، مصاحبة حق الدعوة، وبهدف الحق مــن ¨ هى:» بالحق«ثم وهذه الصيحة 

                                                        
٤١: ٥٠).      ١. 

 
٢٥: ٣٠).      ٢. 

 
٤٢: ٥٠).      ٣. 

 
٨٧: ٢٧).      ٤. 

 
٦٨: ٣٩).      ٥. 

 
١٠٣: ٢٢).      ٦. 

 
٨٩: ٢٧).      ٧. 
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الجزاء الحساب، فال ظلم هناك وال فوىض، فصيحته املفزعة املصــعقة، حــق لهــم، إال مــن 
  ورحمته.  ، بفضل ّهللا  ّهللا  شاء

  أوقات الصلوات
۲  

الَِحاِت فَُهْم ِيف َرْوَضٍة يُْحَربُونَ « ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ »فَأَمَّ
١.  

.. والذين آمنوا وعملوا الصــالحات يف «الروضة هي مستنقع املاء والخرضة وهي يف الجنة: 
»ون عند ربهم ذلك هو الفضــل الكبــ�روضات الجنات لهم ما يشاء

 »روضــات الجنــات«و ٢
  هي محاسنها ومالذها �ياهها وخرضها وسائر مشتهياتها مادية وسواها.

من الِحرب: األثر املستحسن، فقد تعني أنهم يظهر عليهم ِحبار نعــيمهم ككــلٍّ » يحربون«و
اهيه من مادية أو روحية دون إبقــاء، من مالذ سمعية وبرصية وذوقية وملسية وشمية أم

  ، فال حد لحظوتهم. ويف دار كرامة ّهللا   فإنهم هناك ضيوف ّهللا 
ليس إنه ليتذون �ا كان محرماً عليهم يوم الدنيا، بل الحّل املستدام بكل وئام وإكرام وقد 

لذين كاينوا ينزِّهون أس�عهم : أين ا : إذا كان يوم القيامة قال ّهللا آلـه و عليه هللا صىل  (قال رسول ّهللا 
وأبصــارهم عــن مــزام� الشــيطان ميــزوهم يف كثــب املســك والعنــرب ثــم يقــول املالئكــة 
أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتهلييل، قال: فيسبحون بأصوات � يسمع الســامعون 

أجل وليس الصوت الحسن محرماً هنا لحسنه، وإ�ا هو امللهي حســناً وســواه،  �٣ثلها قط

                                                        
١٥: ٣٠).      ١. 

 
٢٢: ٤٤).      ٢. 

 
:.... و��� أ��ج ا����� آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٥٣: ٥). ا��ر ا�����ر      ٣

أ�� ر�� ���� إ�� ا���ت ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ا�����ي �� ��ادر ا��ٔ��ل �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ�

���� إ�� ���ة �� ا���� أن ا���� ���دي ا����   ��� �� ا���� ��ت ���؟ ���ل: أي وا��ي ���� ���ه أن ا��ّ�

�����ا ����د�� وذ��ي �� ��ف ا���ا�� وا���ا��� ����� ���ت �� ���� ا������ ����� �� ����� ا��ب و������، ا

�� ا���� إ�� ��ت ���ء ��  آ�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا����� ا�����ي �� أ�� ���� ا��ٔ���ي ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ��ل: ��اء أ�� ا����. آ�� و ���� ا��� ���  ا��و�����ن �� ر��ل ا��ّ� ��ذن �� أن ���� ا��و������ �� ا����، ��� و��
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دون ذكــر الــرحمن يف قــرآن وســواه حيــث التحســ� فيــه مرغــوب  ١وهو مزمار الشيطان
  مرحوب، وتلك هي ضفة اإل�ان:

»وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك من العذاب محرضون«
٢.  

ضة الثواب؟ رحمــة عــىل رحمــة وعــذاباً فــوق وأين محرضون يف العذاب وُمحربون يف رو 
  العذاب؟

ح� �سون وح� تصبحون * وله الحمد يف الس�وات واألرض وعشياً وح�   فسبحان ّهللا «
»تظهرون

٣.  
اسم مصدر هو التسبيح وقد جعل عل�ً له ويستعمل استع�له، ولكن حاصــل » سبحان«

ظ معه عىل أية حال، وهو هنا مفعول محذوف هو طبعاً سبحوا أو أسبح أم املصدر ملحو 
يسبح نفسه تنزيهاً ع� ال يناسب ساحته، ويأمرنا كذلك أن نسبحه ك� ســبح   ه�، أن ّهللا 

ل تسبيحنا له إذ هو تعاىل ال يسبح نفسه ـ فقط ـ يف » ح� �سون«هو نفسه، ولكن  تؤصِّ
فيها ك� هو يســبح نفســه دومــاً ودو�ــا انقطــاع بآياتــه  ذهه األوقات، وإ�ا نحن نسبحه

، ك� وأن ذاته وصفاته ذاتية وفعليــة  اآلفاقية واألنفسية أماهيه من خلقه تسبيحاً منفصالً
  تسبيحات لنفسه املقدسة.

تي اإل�ان والكفر، بفوز » فسبحان« هنا تفريع عىل ما قّدم من مشاهد الدنيا واآلخرة لضفَّ
يف العــذاب «وخــوض الكــافرين يف الجحــيم أنهــم  »يف روضــة يحــربون« املــؤمن� أنهــم يف

 » فســبحان ّهللا «، إذا كانت عاقبة الذين اساءوا السوأى وعاقبة املؤمن� الحســنى »محرضون
  أيها املؤمنون....

                                                        
��ل: �� ��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا����� ���� ���� �� أ�� أ���� ا������ أن ر��ل ا��ّ� ١٧١: ٤). ��ر ا������      ١

��� ���� ا���� إ�� و���� ��� رأ�� و��� ر���� ����ن �� ا���ر ا���� ������� ��ٔ��� ��ت ���� ا���� وا��� 

����  آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� أ�� ا��رداء ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�». و������  و��� �����ر ا�����ن، و��� ������ ا��ّ�

�� ��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا��زواج وا����� و�� ا���م أ��ا�� ���� ������ و��ل �� ر��ل ا��ّ� ا���س ���� ا���� و�� ����

ا���� �� ���ع؟ ��ل: ��� �� أ��ا��، أن �� ا���� ���اً �����ه ا�����ر �� �� ����ء ������ ��ٔ��ات �� ���� 

 ا��رداء �� ������؟ ��ل: ��������.ا������ ������ �� ���� أ��� ��� ا����، ��ل ا��اوي ��ٔ�� أ�� 

 
 .١٦). ��رة ا��وم: ا��ٓ��      ٢

 
 .١٨و  ١٧). ��رة ا��وم: ا��ٓ��      ٣
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هنا يحلق عىل االوقات الرئيسية املؤقتــة للمفروضــات الخمــس الرئيســية، »  سبحان ّهللا «
  االوقات حيث تتبعها. وعىل هوامشها سائر

يف كــل مكــان املعــرب عنــه بالســ�وات واالرض، وقــد   باّ�   تختص الحمد ّ� » وله الحمد«
يف أزمنتها، تحليقاً للحمد له عىل كل زمــان   المكنتها ب� سبحان ّهللا » له الحمد«توسطت 

  ملعنى.ومكان دون إبقاء، فهي جملة معرتضة يف أدب اللفظ، وصحيحة بدورها يف حَدب ا
، تأ� هنا بظاهرة األمر، ولكن الحمد ّ� »  سبحان ّهللا «والن    هي بإمكان املكلف� بها ككلٍّ

  ع� يصنعون * إال عباد ّهللا   سبحان ّهللا «ليست هي بإمكان الكل ألناه وصف له إيجا� ف
»املخلص�

يف صيغة التعب�، ومــا ارتــبه� وما أجملها » وله الحمد«تأ� هنا الظاهر الخرب  ١
يف ترتيب الذكر العب�، مه� دلت آيات أخرى عىل فرض التسبيح بالحمد، وقد تعني هذه 

» عشــياً «األوقات األربع الخمس من أوقات الفرائض الخمس بضم العشائ� مع بعــض يف 
بفرضه املختص ببداية الليل الخاصة » تعشون«الشامل لطول الليل، الحاوي لفرضيه، دون 
�ســون ـ «اســ�ً عــىل الثالثــة األخــرى » عشياً «األول: املغرب، وهذا هو السبب الختالف 

  أفعاالً.» تصبحون ـ تظهرون
د يف النهاية بغروب الشمس، ك� » ح� �سون«ف هي » ح� تصبحون«هي العرص املحدَّ

اءى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروباه ومــن آنــ«الفجر املحدد بطلوعها: 
»الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترىض

... وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل «ـ  ٢
»الغروب * ومن الليل فسبحه وأدبار السجود

٣.  
يف صالة وسواها،   هنا وهناك نؤمر بالتسبيح بالحمد، حيث التسبيح وهو االصل يف ذكر ّهللا 

بالحمد، أن نحمده مسبح� أياه ع� ال يُحمد حمُده به مــن صــفات زائــدة  أنه يُستكمل
فقــد ســبحناه » ال يجهــل«عىل الذات، أو محدودة بحدود أفكارنا وعقولنــا، فحــ� نقــول 

علينا أن نحوله إىل أنه ال يجهل، فاألصل الشامل يف حمدنا » هو العا�«مجرداً، وح� نقول 
إال   سلب، ك� التسبيح املجرد سلب، فال �لك تجــاه ّهللا  له هو تسبيح بالحمد، الراجع إىل

معرفة السلبيات وال سبيل لنا إىل تفهم إيجابيــات الصــفات ال الذاتيــة منهــا وال الفعليــة، 

                                                        
١٥٩: ٣٧).      ١. 

 
١٣٠: ٢٠).      ٢. 

 
٤٠: ٥٠).      ٣. 
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  اللهم إال طرفاً منها سطحياً ح� نسرب أغوار الكون يف آياته اآلفاقية واألنفسية.
هنا عىل سائرها حيث اإلنسان خالص ـ هنا هي وقت العرص، وعله يتقدم » ح� �سون«

  في� حصل وما هو حصل، أن ليس من ّهللا   يف األك� ـ عن أشغاله فيه، فعليه أن يسبح ّهللا 
  يف أي منه� قصور أو تقص�.

علينا أن نسبِّحه ح� ندخل يف الصباح وهو الفجر الصادق، ونتبنــى » وح� تصبحون«ثم 
  . بيحاً ّ� الفجر إىل العرص وإىل فجر آخر تس

بالعشــائ� املفصــول بيــنه� بقــدر وهــو » وعشياً «ثم بينه� وه� ركنا األوقات الخمسة 
ثــم بــ� الفجــر  »ومــن بعــد صــالة العشــاء...«ساعة أو سويعات ك� يستفاد من آية النور 

واإلنسان غارق يف ِخِضمِّ األشغال، مارق عن عبادة ربه بطبيعــة » وح� تظهرون«والعرص 
ليحق التسبيُح بحمد الرب هذه االوقات الرئيسية عىل مختلف درجاتها ودرجات الحال، ف

الصلوات فيها، وأفضلها حسب آية األرسى قــرآن الفجــر، وعــىل حــد املــروي عــن الرســول 
  يف اآلية هي الصلوات التي أمر� ر� بها. آله و عليه هللا صىل

  .»واألرض وله الحمد يف الس�وات«ك� يحلق حمده عىل كل الكائنات 
  أوقات الصالة

۳  
ْمِس إَِىل غََسِق اللَّيِْل َوقُرْآَن الَْفْجِر إِنَّ قُرْآَن الَْفْجِر كَاَن َمْشُهودا« الََة لُِدلُوِك الشَّ »أَقِْم الصَّ

١.  
الصالة هنا تعني املفروضات اليومية الخمس، فإن دلوك الشمس وغسق الليل والفجــر ال 

املفروضات كصالة اآليات واألموات وأرضابها ألنها واجبة بأسبابها دون أوقات تناسب ساير 
  لها معينة كهذه؟

والدلوك يف األصل هو امليل وهو اإلنخفاض بعد ك�ل اإلرتفاع، فهل أن ميل الشمس هنــا 
وليس غروبها ميلها، بل هو نتاج امليل األخ� لها عن قرصها! ولــو عنــي بــدلوكها  ٢غروبها؟

  ال لدلوكها! »لغروب الشمس«غروبها لكان الفصيح الصحيح 
؟ وهو بداية ميلها ال ميلها كلها! ولو كان فقط زوالها لكــان ٣ءأم هو زوالها عن كبد الس�

                                                        
٧٨: ١٧).      ١. 

 
ـ أ��ج  ١٩٤: ��٤ر ا�����ر ). �� ���دات ا���آن ���ا�� و���ن ا���ب ���� ����ر ا������� أ�� ��و��� و�� ا     ٢

 ��ل: د����� ��و���. ا����م ����ا�� أ�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� �� ��� 

 
 ). ���ن ا���ب أ�� وزا���.     ٣
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حيث الالم ال تعني البداية وجاه » لزوالها«وال » لدلوكها«ال » من زوالها«الفصيح الصحيح 
  النهاية، وإ�ا تعني لزام وقت واسع ك� ب� زوالها وغروبها!.» إىل«

زوالها إىل غروبها؟ ويوافقه مطلق امليل الدلوك حيث يشمل دلوك الزوال  أم هو ميلها منذ
ودلوك الغروب وما بينه�، جمعاً الوقات الظهرين عىل درجاتها، ومالِ�ة لصيغة التعبــ�: 

حيث الالم لزاٌم والدلوك تعم منذ زوالها إىل غروبها، وهو وقت الظهرين إجزاًء، » لدلوكها«
 ١والرواية املفرسة لدلوكها بزوالها وغروبها، بل هو لغة من لغاتهــاوبذلك يجمع ب� اللغة 

وعلها تعني مطلق زوالها منذ البداية عن كبد  الس�ء،  ٢والسنة القطعية تقول: أنه زوالها
  وحتى النهاية يف غروبها من قرصها، وفي� تختص بالزوال االول تعني أول وأفضل زوالها:

إذاً فهــذه اآليــة املكيــة تشــمل الصــلوات الخمــس مــن بدايــة زوال الشــمس إىل فجرهــا، 
البداية، ملا شملت العرص، وال الظهر ولو كان الدلوك خصوص » لدلوك الشمس«فالظهران 

  فجراً وك� يف أحاديثنا.» قرآن الفجر«و» إىل غسق الليل«بعد الظهر، والعشاءآن 
وغسق الليل غاية ظالمه يف منتصفه منحدره ك� الليل الغاسسق هو املظلم، وألن بدايــة 

صدق الليل  الليل هي مغرب الشمس دقائق بعد غروبها، ونهايته بدقائق قبل طلوعها، ما
بداية ونهاية، فإنه ليس غسق الليل مه� كان وسطاً ملا يسمى ليالً رشعياً، وتفســ� غســق 

  :٣الليل �نتصفه يف أحاديثه تفس� لغوي دون اصطالح رشعي خاص

                                                                                                                                                         

 
 ء �� ا����� ا�� ��ل: د��ك ا���� �� زوا��� إ�� ��و���. ). ���ن ا���ب وروى ا�� ����     ١

 
�� ����: أ�� ا����ة  آ�� و ���� ا��� ��� ـ أ��ج أ�� ��دو�� �� ��� �� ا����ب �� ا���� ١٩٥: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

���� ���� ا��وال، وأن ��ن ���� ��ا�� ا��وال �� ���  آ�� و ���� ا��� ���أ��ل: ���� » ����ك ا���� ��ل: ��وال ا����

��ك ا���� ��� �� ا����م ����أ���� �����  آ�� و ���� ا��� ���  آ�� ��� أ���� ا�� ���� �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

��ـ�� ا���ـ� ��ـ� د�ـ�ك ا��ـ��  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��زا�� ���� �� ا���� وأ��ج ا�� ��دو�� �� أ�� ��ل: ��ن ا���� 

وأ����� �ـ� ���ـ�ا �ـ�� زا�ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  وروى ا��ا��ي �� ا����� �� ���� أ�� ��ل: ��� ���ي ر��ل ا��ّ�

 ����ك ا���� ��� زا�� ���� �� ا����. ا����م ����أ�� ��ل: أ���� ������  آ�� و ���� ا��� ���ا���� ���ل ا���� 

و�� رووه ��  آ�� و ���� ا��� ���  أ���ً أ�� زوا���، ��� ا���� ا��ا�� �� ر��ل ا��ّ� ا����م �����أ��ل: وأ���� روا�� أ�� ا���� 

 � ���.�� ���� إ�� ا����ك ا����� ����� �� د���� ا����م ������� 
�ـ�  ��ل ��ٔل ������ا����م�� ����� ا�����م �ٕ����ده �� زرارة �� أ�� ����  ٣٧٠ح  ٢٠٠: ٣). ��ر ا������      ٣

�� ا����ة؟ ���ل: ��� ���ات �� ا���� وا����ر ����:  �� ����� و����� �ـ� ����ـ�؟ ��ـ�ل:   ��ض ا��ّ� ���

ود����� زوا��� ��� �ـ� �ـ�� د�ـ�ك ا��ـ�� »أ�� ا����ة ����ك ا���� إ�� ��� ا����«�� و�� �����   ��� ��ل ا��ّ�
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وال الشــمس، كــ� يــروى عــن اإلمــام الصــادق فغسق الليل هو بداية زواله وانحــداه كــز 
: لليــل السالم عليهزوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ ـ قال «يف جواب السائل: السالم عليه

وعن اإلمام الباقر  ١»زوال كزوال الشمس، قال فبأي يشء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت
إذاً فاألشــبه » دلــوك الشــمس زوالهــا وغســق الليــل �نزلــة الــزوال مــن النهــار: «الســالم عليــه

  اعتبار الغسق وسطاً ب� بداية الظالم ونهايتها. األقوى
عطف عىل الصالة فتعني: واقم قرآن الفجــر: الفجــر الصــادق للشــمس، ال  »وقرآن الفجر«

عها، وإ�ا فجرها حيث يشق ضوءها ظالم الليل فيتب� الخيط االبــيض مــن كاذبه وال طلو 
  الخيط االسود من الفجر.

قرآن الفجر هي صالته صالة الصبح حيث تبتدء من فجــر الشــمس إىل مــا قبــل طلوعهــا، 
وســبح بحمــد ربــك قبــل طلــوع الشــمس وقبــل «وك� صالة العرص إىل مــا قبــل غروبهــا: 

»غروبها
٢.  

وك� دلوك الشمس يشمل ب� الوقت� كذلك فجرها فأنها تشــق تفجــر ظــالم الليــل شــيئاً 
فشيئاً حتى تطلع فيتم الفجر، فالظهران ه� صالة الدلوك والصبح هي صالة الفجر حيث 

  يتنفس حتى يزيل آخر رمق من الليل.
؟ » غسق الليللدلوك الشمس إىل«دون صالته وجاه الصلوات األربع » قرآن الفجر«وملاذا 

تلميحاً ملزيد االهمية فاإلهت�م بصالة الفجر: أنها قرآن وأن كانت كل صالة قرآنــاً واجبــة 
دون  »إن قرآن الفجر كــان مشــهوداً «القراءة واملتابعة، إال أن قرآنها أهم وأتم من قرآنها، ل

غسقه مالئكة  سائر القرآن، فمه� تشهد قرآن الدلوك مالئكة النهار، وتشهد قرآن الليل إىل
                                                                                                                                                         

����� �� ��ل: و�ـ�آن ا���ـ� �ـ�آن ا���ـ� �ـ�ن إ�� ��� ا���� أر�� ���ات ����� و����� وو���� و��� ا���� ا�

 ����داً ���ه ا������.

����� ا���� ��������ف،  ������ا����مأ��ل: و�� ����� ا������ ��وى زرارة و���ان و���� �� ���� �� أ�� ���� 

 .ا����م ����  و���� ��� �� زرارة �� أ�� ��� ا��ّ�

 
 .٢) ح٢و( ��١ أ��اب ا���ا��� ح ٥٥). و���� ا����� ��ب      ١

ل: و��� ا�����ار ا����م إ�� �� ���� ا����م و�� و�� ��� ��وب ا���� و������ �� �����، و���� زوال أ��

ا����، و��� ا����ب ��� ا������� �� ��ب ا����ة وا���م �� ا����ر د����ً ��� ���� ��� �� ���� ا����اب و��� 

 ��ا�� ا����.���� ����� ا��� �� ��ن ��� ا���� ��� ���� إذ ���� ������ 

 
١٣٠: ٢٠).      ٢. 
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والنهار، فب� الطلوع� ال هو من ســاعات الليــل  فقرآن الفجر تشهده مالئكة الليل ١الليل
وال من ساعات النهار، أم هو من ساعات الليل والنهــار، ولــذلك تجمــع شــهودها مالئكــة 

  الليل والنهار!
حافظواعىل الصــالة «وقد تكون صالة الفجر هي الصالة الوسطى املأمور بها خاصة يف آيته 

»قانت�  والصالة الوسطى وقوموا ّ� 
ألهميتها املرصح بها هنا ب� الخمس وأنهــا الوســطى  ٢

ب� الصلوات الليلية والنهارية، وأنها من الصالة الوسطى حيث الظهــر أيضــاً وســطى بــ� 
الصلوات النهارية، فال تعني الوســطى إال وقتيــاً ال يف الفضــيلة فإنهــا، الكــربى، وال وقتيــة 

نهارية، والفجر وهي الوسطى املطلقة بــ� الليليــة وسطى إال صالة الظهر وهي وسطى ال
والنهارية! ك� وإن صالة الجمعة من الوسطى فإنهــا مكــان الظهــر والجمعــة هــي قلــب 

  االسبوع فهي إذاً وسطى من جهت�.
هنا رصحت بصالة الفجر وأجملت عن االربع األخرى، وقبــل ســائر القــرآن ترصــيحات أو 

. من قبل صالة الفجر وح� تضعون ثيابكم من الظهــ�ة ..«تلميحات باألخرى إال املغرب: 

                                                        
أ��ج ��� ا��زاق وا����ري و���� ا�� ���� وا�� ��ٔي ���� وا�� ��دو�� �� أ��  ١٩٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

��ل: ����� ������ ا���� و������ ا����ر �� ���ة ا���� �� ���ل أ�� ����ة: أ��ؤوا أن  آ�� و ���� ا��� �������ة  �� ا���� 

وأ��ج ا����� ا�����ي �� ��ادر ا����ل وا�� ���� وا����ا�� » وأن ��آن ا���� ��ن ����داً  و��آن ا����«���� 

و������   ��ل: ����ه ا��ّ�» : أن ��آن ا���� ��ن ����داً آ�� و ���� ا��� ���  وا�� ��دو�� �� أ�� ا��رداء ��ل: ��أ ر��ل ا��ّ�

��� ا����ات إ�� أن ���� ��� ��� ���دة ����� ��� ����� و����� ����� �  ا���� و������ ا����ر، أ��ل: ���دة ا��ّ�

 ��� ��ا��.

دون ���ف وا����ف ��� رواه �� ا����� �ٕ����ده �� ���� �� ����� ��  ا����م ������� أ��ل: ورو�� أ��� أ�� ا���� 

�� �����ن ا�����ي ��   �ٕ����ده �� ��� ا��ّ�و ا����م ����و�ٕ����ده �� أ���ق �� ���ر ���  ا����م ����ا���دق   أ�� ��� ا��ّ�

و�� ��� ا���ا��  ������ا����مو�� ����� ا������ �� زرارة و���ان و������ ���� �����  ا����م ����أ�� ���� ا����� 

... وأ�� ا���� ��� �� ���� ���� ������ ������ا����م�ٕ����ده إ�� ���� �� ا����� ��ل ��ٔ�� ��� �� ا����� 

ء و������ ������ ا����ر إ�� ا��رض ����� ������ ا����ر و������ ا���� ����ون ��  وج ������ ا���� إ�� ا���م��

����ه ا������ن » ���ة ا���� ����� ��ل �� و��: و��آن ا���� أن ��آن ا���� ��ن ����داً  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 و����ه ������ ا����ر و������ ا����.

��ل: ��ء  ا����م ������� آ���� �� ��ه ا���� �� ��� �� أ�� ����   �� ا���� أ���ً �ٕ����ده إ�� ا���� �� ��� ا��ّ�و

 إ�� أن ��ل: و�� ا����ة ا��� ������ ������ ا���� و������ ا����ر. آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� ا����د إ�� ر��ل ا��ّ�

 
٣٣٨: ٢).      ٢. 
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»ومن بعد صالة العشاء...
»وأذكر ربك كث�اً وسبح بالعيش واإلبكار« ١

٢٣.  
والعرص والعشاء مذكورة، ثم ال تجد ترصيحة باملغرب اللهــم إذاً فصلوات الفجر والظه�ة 

إال تلميحة يف آية الدلوك، والصالة الوسطى منها ك� بينا هــي الفجــر ثــم الظهــ�ة ـ وآيــة 
»وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل«الزلف 

٤.  
وإن كانــت ال ترصــح إال بقــرآن هذه، إال أننا ال نجد آية تشــمل الخمــس إال آيــة الــدلوك 

الفجر، وقد نلمس الفضيلة الكربى ب� الخمس لقرآن الفجر، حيث تختص بالذكر هنا ويف 
»قبل طلوع الشمس«سبع أُخرى: 

»صالة الفجر«و ٥
  أبواب  الجنة. عدد ٧واإلبكار ٦

ومن ثم الظه�ة فإنها من الصالة الوسطى، وتلمح لها أو ترصح بهــا آيــات عــدة كالــدلوك 
  .٨٩والظه�ة

وآيــات العيشــ الخمــس،  »قبل غروبها وقبل الغــروب«ثم العرص ك� يف آية الدلوك وآيتي 
  نهار.وطريف ال

                                                        
٥٨: ٢٤).      ١. 

 
٤١: ٣).      ٢. 

 
 ـ أ���ً. ٥٥: ٤٠و ٢٨: ١٨و ٥٢: ٦). ��� ا������ وا����ء ������ وا�����ر      ٣

 
١١٤: ١١).      ٤. 

 
 .٣٩: ٥٠و  ١٣٠: ٢٠).      ٥

 
١٣٠: ٢٠).      ٦. 
 .٥٥: ٤٠و ٢٨: ١٨و ٥٢: ٦و  ٤١: ٣). ��� ��      ٧

 
٥٨: ٢٤).      ٨. 

 
 .٥٥: ٤٠و ٢٨: ١٨و ٥٢: ٦و  ٤١: ٣). ��� ��      ٩
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»من بعد صالة العشاء«ثم العشاء ك� يف آية الدلوك الغسق، وآية العشاء 
  وآيات العيش. ١

  ومن ثم املغرب داخلة يف تلميحات كآية الدلوك وزلفاً من الليل:
  آيات بينات تب� موقف كل صالة وصالة تلو االخرى وك� الروايات عىل أضواءها.

لنا آية قبل طلوع الشــمس وقبــل غروبهــا وآيــات العيشــ واإلبكــار أن  وقد تدلنا أو تلمح
الفرض كان يف بداية ثنت�: صالة الفجر والعرص، ثم آية الزُلف والظه�ة أنه تحول إىل ثالث 
أو أربع، ثم آية الدلوك وآية العشاء أو الظه�ة إىل خمس، وهي مكية فلتكمــل الفــرائض 

  الخمس يف مكة عىل فرتات.
ن البعض من آيات العيش واإلبكار مدنية فقــد تعنــي الــبعض مــن املفروضــات ال وإذا كا

املكيــة تعنــي كلهــا لكــان القرينــة يف  »قبل طلوع الشمس وقبل غروبهــا«كلها، وإن كانت 
  املدينة دون املكية.

ْد ِبِه نَاِفلًَة لََك َعَىس أَْن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاما َمحْ « »ُموداَوِمْن اللَّيِْل فَتََهجَّ
٢.  

الهجود هو النوم ك� الهاجــد هــو النــائم، والتهجــد إزالــة النــوم كاإلطاقــة إزالــة الطاقــة 
  والتمريض إزالة املرض �راقبة املريض.

ظ، والصعب التيقظ بعد النوم يف بدايته  ألن التفعل تكلف فقد تعني هنا التكلف يف التيقُّ
  و درجات حسب الصعوبات.ك� يصعب يف نهايته أو وسطه ه

شخصياً بالتهجد فاختصاص االمر به إضافة إىل صيغته يــدالن عــىل  آله و عليه هللا صىلهنا ُ�ر النبي 
يعنــي بعضــه، اقتســام لــه إىل ثــالث أبعــاض: فــبعض » مــن الليــل«و» نافلة لــك«وجوب 

املقــدر يف للعشائ� وسائر الحاجيات، ومن ثم الوم ب� العشائ� أم بعده�، ثــم التهجــد 
قم الليل إال قليالً * نصــفه أو أنقــص «أك�ه ثلثي الليل ويف أقله ثلثه، ويف متوسطه بنصفه 

»منه قليالً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً
٣.  

تعني هذا البعض تهجداً به، قياماً » به«تعني بعضه املفرس يف املزَّمل ف» من الليل«وألن 
  ًة وقراءة للقرآن أم ماذا؟يف عبادته، صال 

صالة أو طاعة نافلة عىل فرضه  آله و عليه هللا صىلحيث تعني زائدة خاصة بالرسول » نافلة لك«ثم 

                                                        
٥٨: ٢٤).      ١. 

 
٧٩: ١٧).      ٢. 

 
٤: ٧٣).      ٣. 

 



 306

دون االمة يف فرض صالة أم وقراءة، ال زائدة عىل فرض االمة حتى تعنــي مقابــل  آلـه و عليه هللا صىل
! إذاً فهــي فريضــة زائــدة آله و عليه هللا صىلالفريضة، حيث النافلة املتسحبة عىل فرضهم ال يخصه 

  .١عليه ب� سائر املكلف�
وإن كانت عليه تكليفاً، وألنه مــن  »عىس أن يبعثك ربك مقاماً محموداً «حيث » له«وهي 

وإنها لكب�ة إال عىل «ين فليست العبادة له ِحمالً وكب�ة أفضل الخاشع� وهو أول املعابد
  .»الخاشع�

صــالة زائــدة لــك عــىل » نافلة لك«وألن الصالة هي املذكورة ُمسبقاً دون القرآن، إذاً فهي 
فرضك، مه� شملت قراءة القرآن يف صالة وسواها، إالَّ أن آيات املزمل بشأن ترتيله يف قيام 

ك� وأن  »ورتل القرآن ترتيالً«ن إىل صالة الليل، قرآن الصالة أم سواه: الليل تضم ترتيل القرآ 
  القرآن هو روح الصالة!

بذلك التهجد الصارم وألنك أفضل الخلق أجمعــ�  »عىس أن يبعثك ربك مقاماً محموداً...«
ف� هو ذلك املقام املحمود؟ هل إنه الرسالة الختمية؟. وقد » عىس...«وأنك أول العابدين 

؟ وذلك حتٌم يف تلكم »قم الليل... إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً«ث بها! أم إلقاء قول ثقيل بع
موضع ترجٍ دون حتم! أم إنه العصمة العليــا والقمــة » عىس«، و»سنلقي«الرسالة موعود 

  األعىل من مقامات الوالية؟ ف� هي وأّ�؟!
فلــيكن » مقامــاً محمــوداً «  ا عساه يبعثه ّهللا ، إال م وال محمود إال ّهللا   �ا أنه ال حمد إال ّ� 

قمة يف االوىل وأخــرى يف االخــرى ليســت الحــٍد مــن العــامل� وهــي الواليــة الكــربى هنــا 
والشفاعة الكربى هناك، حيث الحمد مطلق، فلتشــمل واليتــه ىف الــدنيا كــل العــامل�، أن 

ق ليظهره عىل الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح«» تشمل رشعته كل العامل�
»شهيداً   كله وكفى باّ� 

ميثــاق   وإذ أخذ ّهللا «ك� وأن واليته الرسالية تشمل كافة املرسل�  ٢

                                                        
  �� ����� ا�����م �ٕ����ده �� ���ر ا������� ��ل: ��� �����ً ��� أ�� ��� ا��ّ� ٢٠٤: ٣). ��ر ا������      ١

 ا��ـ��م ���ـ�  ��ل أ�� ��� ا��ّـ��� ���ل �� ر��: �� ���ل �� ا���ا��؟ ���ل: ����� ـ ��ل: ������ و��ع ا���� � ا��ـ��م ����

 .»و�� ا���� ����� �� ����� ��«�� و�� ���ل:   أن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  إ��� أ��� ���ة ا���� ��� ر��ل ا��ّ�

� أ�� ����م ا���� و��� ��� آ�� و ���� ا��� ����� ا�� ���س �� ����: ����� �� ���� ���� �����  ١٩٦: ٤و�� ا��ر ا�����ر 

��ل: ���ث �� ��� ��ا�� و�� ���  آ�� و ���� ا��� ���وأ��ج ا����ا�� �� ا��و�� وا������ �� ���� �� ����� ان ا���� 

 ���: ا���� وا���اك و���م ا����.

 
٢٨: ٤٨).      ٢. 

 



 307

النبي� ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مدص ملا معكم لتؤمنن به ولتنرصنه 
فاشــهدوا وأنــا معكــم مــن  قــال ءأقــررتم واخــذتم عــىل ذلكــم إرصي قــالوا أقررنــا قــال

»الشاهدين
ثم سلطانه النص� يف فتح العاصمة الرسالية بعدما ضــاقت عليــه �ــا رحبــت  ١

وذاق منهم أشد االذى يف العهد امل� واملد�، ومن ثم شفاعته الكــربى التــي تشــمل كــل 
للفاســق�، وتخفيفــاً عــن  العامل�، مزيداً عىل محتد النبيــ�، وترفيعــاً للمــؤمن�، وغفرانــاً 

  .السالم عليهموعن عرتته  آله و عليه هللا صىلالكافرين ك� تظافرت به الروايات عن النبي 
ال يرتجى ما هو باعثه ال سواه؟.. إنه ليس ترجياً من   وليست إال للرتجي وّهللا » عىس«وملاذا 

، فــالظروف الرســالية هــذه،  ، دون تحــتم عــىل ّهللا  ، فعساه لــيس إال ترجيــاً لرســول ّهللا  ّهللا 
وهجده أم ماذا من لياقته ولباقته، هذه وتلك مواقع لرتجي املقام املحمود، الذي يغبطه 

  به االولون واآلخرون.
مصدر ميمي واسم زمــان ومكــان، فمقامــه املحمــود مجموعــة مــن قيامــه » مقاماً «وألن 

مكــة «املحمود يف خر مكان  املحمود، وزمن القيام ومكان القيام املحمود، وقد قام قيامه
وخ� زمان، وك� يقوم ىف شفاعته يوم القيامة قياماً محموداً يف خ� زمــان وخــ� » املكرمة

  مكان، وقد يجمع ذلك كله محتده املحمود يف كافة املجاالت.
م مقامــاً محمــوداً ال يعنــي إال إرســاله استجاشــًة ذلــك املقــام، ال إىل مقــا آله و عليه هللا صىلوبعثه  

يجلســه معــه عــىل «محمود، وال جعله وإجالسه مقاماً، خالف ما يــروى شــاذاً أنــه تعــاىل 
وإن كــان هــذا مــن مخلفــات  ٣:»لبيك وســعديك«وال ـ فقط ـ انطاقه �ا ينطق  ٢»الرسير

  حمود!.مقامه امل

                                                        
٨١: ٣).      ١. 

 
�� ا��ٓ��: ������ ���  آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٩٨: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

 ��� ا�����.

 
). ا����ر أ��ج ا�� أ�� ���� وا������ وا���از وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا����� و���� وأ��      ٣

���� �� ا���� وا�� ��دو�� وا������ �� ا���� وا����� �� ا����� وا�����ق �� ����� ��ل ���� ا���س �� ���� 

�� ����ا �����ً �� ���� ��� إ�� �ٕ�ذ�� ���دى �� ���� ������ وا�� ������ ا��ا�� و������ ا���� ���ة ��اة �

���� و����� وا���� �� ���� وا��� ��� إ��� وا����ي �� ���� و���ك ��� ���� و�� وإ��� �� ����ٔ و�� 

 ���� ��� إ�� إ��� ���ر�� و������ ������ رب ا���� ���ا ا����م ا�����د.
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ومه� يكن من يشء فاملقام املحمود الذي عساه يبعث إياه أمر مســتقبل تتبنــاه عصــمة 
  الرسالة االخ�ة والوالية اإللهية عىل كونه دائباً قائم الليل وسابح النهار سبحاً طويالً.

ِمــْن لـَـُدنَْك ُســلْطَانا  َوقُْل رَبِّ أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِنــي ُمْخــَرَج ِصــْدٍق َواْجَعــْل ِيل «
»نَِص�ا

١.  
وسلطانه النص� هو من مقامه املحمود هنــا، كــ� شــفاعته الكــربى مــن ســلطانه النصــ� 

  له سلطاناً نص�اً يف األوىل واألخرى!.  هناك! فقد جعل ّهللا 
طول خــط تلك دعاء يحتاجها الرسول ول� يجتث ويحتاج كل عراقيل الدعوة، يؤمر عىل 

الدعوة الرسالة إدخال صدق وإخراج صدق، وسلطاناً نصــ�اً حيــنه� وقــبله� وبعــده�، 
  دعاٌء مثلثة الزوايا تجمع مجامع الخ�ات لصاحب هذه الرسالة السامية.

فالصدق هنا مطلق دون قيد، صدقاً يف العلم واإل�ان، وصدقاً يف النية والعمل، تطابقاً يف 
  وشقاق، ودون أية كذبة وال نق�اً!. جنباته كلها، دون نفاق

صحيح أن عيل اإلنسان ـ أياً كان ـ أن ينتظم دخوله يف كل مدخل وخروجه عن كل مخرج 
بصدق صارم قاطع، ولكن� هناك العراقيل التي تحول دونــه ومــا يريــد متغلبــة عــىل مــا 

لِّ وحفاظــاً أن يدخله ويخرجه بصدقن عصــمة عــن املــزا  يريدو إن قليالً، فليطلب من ّهللا 
عىل الضالل، والعصمة القمة التي ما لها من سباق هي العصمة املحمدية التي يطلبها من 

  ربه ليل نهار.
، وإىل قوته قوة  وإن ذلك استسالم تام للرب تبارك وتعاىل، أن يستضيف إىل حوله حول ّهللا 

فيجعــل نفســه مجــاالً  » اّ� ال حــول وال وقــة إال بــ«، بل يرى أنــه  ، وإىل إرادته إرادة ّهللا  ّهللا 
، بعدما يكرَّس كل طاقاته يف تحقيق وتطبيق مرضــات  ، فال يشاء أال ما يشاء ّهللا  ملشيئة ّهللا 

  . ّهللا 
لقد كان للرسول خروج عن مكة هجرة إىل املدينة دخًو فيها، ومن ثم دخول يف مكة يوم 

، وب� ذلك دخوالت وخروجات يف مــداخل ومخــارج ٢الفتح ثم خروج عنها منترصاً مظفراً 
كــ� أدخلــه » وقل رب...«شتى لتحكيم الدعوة وتدعيم الرسالة، وكل ذلك تشمله دعاءه 

                                                        
٨٠: ١٧).      ١. 

 
ـ ا��ج أ��� وا�����ي و���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا����ا�� وا����� و����  ١٩٨: ٤ ). ا��ر ا�����ر     ٢

����  آ�� و ���� ا��� ���وا�� ��دو�� وأ�� ���� وا������ ���ً �� ا������ وا����ء �� ا�����رة �� ا�� ���س ��ل: ��ن ا���� 

 ».و�� رب أد����...«�����:   �� أ�� ������ة ��ٔ��ل ا��ّ�
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  واخرجه صدقاً.
  سلطاناً من لدن الرب. ».. وأجعل يل من لدنك سلطاناً نص�اً «

  أوقات الصالة
۴  

الََة طََرِيف النََّهــاِر َوزُلَفــا ِمــ« ــيِّئَاِت ذَلـِـَك ِذكْــرَى َوأَقِْم الصَّ ْن اللَّيْــِل إِنَّ الَْحَســنَاِت يـُـْذِهْ�َ السَّ
اكِِرينَ  »لِلذَّ

١.  
هنا تخصيص الصالة بطريف النهار حيث يختصان صالة الفجــر والعرصــ، وزلفــاً مــن الليــل 

  سطى؟.حيث تعم صالة الليل إىل العشائ�، قد يفوِّت صالة الظهر وهي من الصالة الو 
علَّ الحل هو أن النهار يف األصل هو قضية جري الشمس منــذ فجرهــا حتــى غروبهــا، وال 
سي� يف حقــل الصــالة، وقــد يختلــف النهــار إفــراداً وتثنيــة وجمعــاً يف مختلــف الحقــول 
اإلشتغالية واألحوالية أماهيه، وهنا يف حقل الصالة التي تعرف الظه�ة يف الدرجة الثانيــة 

  شملها النهار بطريف الثا�.من مخمسها قد ي
فللشمس جريان إثنان، جرى أّول وجري ثان، فاألول هو منذ فجرها حتى دلوكها، والثــا� 
هو منذ دلوكها حتى غروبها، فللنهار ـ إذاً ـ طرفان، طرفه األول هو منذ الفجر، وله صالة 

لصالة لــدلوك أقم ا«الفجر، وطرفه الثا� منذ دلوك الشمس حتى الغروب وله الظهران، ف
»الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 

تقرِّر كلَّ زمن دلوكهــا  ٢
زمناً للصالة، فأول دلوكها للظه�ة، ومن ثم لصالة العرص، وك� تقرر الفجر لقــرآن الفجــر، 

  تقرر العشائ�. »إىل غسق الليل«و
حيث الخطاب هنا يخصه  آله و ليهع هللا صىلولكنها مفروضة خاصة بالرسول  ٣إضافة إىل صالة الليل

»ومن الليل فتهجد به نافلة لك...«ك� يف أخرى: 
٤.  

                                                        
١١٤: ١١).      ١. 

 
٧٨: ١٧).      ٢. 

 
إن ا�����ت ����� «�� و��:   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٠١: ٢). ��ر ا������      ٣

��ل: ���ة ا����� ������ ���� ��� ��� �� ذ�� ا����ر، ورواه �� ا������ و����� ا������ وآ���� ا�����  »ا�����ت

 وا����.

 
٧٩: ١٧).      ٤. 
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دون » زلفــاً مــن الليــل«وهذا، وقد يتأيــد عنايــة صــالة الليــل إىل العشــائ� مــن جمعيــة 
 املخاطــب بهــذه آلـه و عليـه هللا صـىلحتى تختصان بالعشائ�، فكيف تصدق عىل الرسول » زلفت�«

اللهم إال بتأويل أنه� فرض أمته،  ١»ه� زلفتا الليل«الجمعية، املفروضة عىل صالة الليل: 
راقيــه، فلــتكن إذ � تفرض عليه صالة الليل، وألن زلف الليل هــي الزلفــى مــن منازلــه وم

صلواته الثالث منقطعة عن بعضها البعض يف أفضل أوقاتها، فاملغرب يف أوله والغشاء قبل 
غسقه وصالة الليل كل� كانت أقرب إىل الفجر فأقرب، وك� ملحت لها آيات، ووردت بهــا 

  السنة.
إذاً فهذه الصلوات هي قمة الحســنات، وتــرى  »إن الحسنات يذه� السيئات«ف» أقم...«

  كيف يذه� السيئات؟.
إن الصالة «اإلذهاب هنا ب� دفع ورفع، دفع عن السيئات كب�ة وصغ�ة حتى ال تحصل ف

ورفع للسيئات الصغ�ة ألن الصالة من الحسنات الكب�ة فرتكها  »تنهى عن الفحشاء واملنكر
ر عنكم سيئاتكم و «من السيئات الكب�ة، ثم  نــدخلكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفِّ

»مدخالً كر�اً 
  هي ضابطٌة عامة يف تكف� الصغائر برتك الكبائر. ٢

هي ضابطة شاملة ال تختص بالصلوات، بل هــي كبــ�ة  »إن الحسنات يذه� السيئات«ثم 
بــ� دفــع ورفــع » يــذه�«الحسنات إيجابية ك� الصالة وســلبية كــرتك كبــائر املنهيــات و

لحسنات أقوى من السيات ـ دفعاً ورفعــاً ـ فلــتكن املُذهبــة منهــا السيئات، حيث تكون ا
  ؟.٣للسيئات أقوى منها، وإال فكيف يذهبها

                                                                                                                                                         

 
  ـ أ��ج ا�� ���� وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣٥١: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

��� �� �� ����� ا��ٔ���م ���� � ٤٠٠: ٢أ��ل: وأ��ب ���� �� �� ��ر ا������ » ��� ز���� ا����: «آ�� و ���� ا��� ���

و����ه ا����ب وا���اة » أ�� ا����ة ���� ا����ر«���� ���� و���: و��ل �� ذ��:  ������ا����مزرارة �� أ�� ���� 

 ».و�� ���ة ا����ء ا��ٓ��ة» ز���ً �� ا����«

 
٣١: ٤).      ٢. 

 
�ـ�ل: ��ـ� ا�ـ�ي ���ـ�  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� ���� �� ���� �� ا����  ٣٥٤: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣

���� ���د ����� ���� ��� ���� �� ��ـ� ��ـ� ا�����ت ��� أ�� ا�����ت ���� ر�� ���� درع �� ���� 

 ���ه ����.
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هــي صــغائر املعــايص أم والتــي تتغلــب عليهــا الحســنات، فلــيس أن » الســيئات«وهنــا 
الحسنات أياً كان هن يذه� السيئات أيــاً كانــت، كــأن تــأ� بحســة مســتحبة فرتجــوا أن 

  ذلك امليدان.تُذهب سيئة كب�ة، حيث الكفاح الصارم هو رشط اإلذهاب يف 
ذلك، وك� أن الحسنات يذه� السيئات رشط كونها أقوى منها، كــذلك الســيئات يــذه� 
الحسنات رشط كونها أقوى منها، تحابطاً من الجانب� دون تهافــت، ثــم تبقــى الحســنات 
والسيئات املتكافئة غ� املتكافحــة فــال تحــابط ـ إذاً ـ يف البــ�، وقــد تــدل آيــات إحبــاط 

إن الحســنات يــذه� «أشبه ـ كــلَّ الحســنات ـ عــىل عكســية هــذه القاعــدة  اإلرشاك وما
  بأن السيئات يذه� الحسنات. »السيئات

ذلك، ف� دون الزنا من سائر الرباطــات مــع أجنبيــة تــذهب بالصــلوات وكــ� يف حــديث 
  .١سناداً إىل هذه اآلية آله و عليه هللا صىلالرسول 

ذلــك ذكــرى «وترى أن الحسنات إ�ا يُذهبت رفعاً السيئات السالفة دو�ا ذكــرى وتوبــة؟ 
تائباً إليه، نادماً ع� فعله، وهنــا   تلمح برشيطة الذكر بعد السيئة، أن يذكر ّهللا  »لذاكرينل
»الحسنات يذه� السيئات«

كــل صــالة «و ١»جعلت الصلوات كفارات ملــا بيــنهن«وهناك  ٢

                                                        
إ�� ���� ا��أة  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ���ن �� أ�� ����د ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج  ٣٥٢: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

 آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�����ن ������� إ�� و������ و������� و���� ��� �� ��ٍء إ�� أ�� �� أ������؟ ���� ر��ل ا��ّ�

���أ�� ���� ��ـ�ل ��ـ� �ـ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ����ه» وأ�� ا����ة... إن ا�����ت ����� ا�����ت: « ��ٔ��ل ا��ّ�

�� ���ـ�؟ ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� : �ـ� ���ـ�س ���ـ�، أ�ـ�ل: و�ـ� روي ��ـ�ا��اً ��ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  : أ

ه  آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ���ظ ��ة ����ة ا�����، و��� �� ����ن أن ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ��� ا�� ����ً �����ً �� ���ة ����

��� ���ت ور�� �� ��ل: إن ا����� إذا ����ٔ ��ٔ��� ا����ء �� ��� ا��ـ��ات ا���ـ� ����ـ� ����ـ�ه ��ـ� 

 ����ت ��ا ا��رق �� ��� ��ه ا��ٓ��.
�� ���� ��ٔذن �� ������ �� ��م  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر �� ا�� ���س أن ر���ً ��ن ��� ا��أة �����ٔذن ا����      ٢

� ��ٍء ����� ���� ��� ���� ���� ا���� �� ا���أة ذ�� ���ك ذ��ه �ٕ�ذا �� ��ٔ�� ���� �ٕ�ذا �� �����أة ��� ���

: وأ�� ا����ة...،  �� أر�� ر���ت ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������� ذ�� ���ل �� ا����  آ�� و ���� ا��� ������� ���م ��ٔ�� ا���� 

ا���� �������� و���� ا��أة ����ء ����� ���� ��� إ����  و��� �� ����ة ��ل: ��ءت ا��أة �� ا�����ر إ�� ر�� ����

أ����� و��ل: �� أرى ���ي �� أر�� �� ���� و��� �� ا���� ����� ������� ��� ��� إذا د��� أراد�� ��� 

����� ��ٔ�� و���� �����ه ��ٔ��ب ���� �� ��� أن ���ن أ��� إ���� ��ٔ���� ا���� و��م ��� �� ��� ��� أ�� 

: �� ���� ��� ذ��؟ ��ل: ا�����ن ���ل ��: �� ���� و��ل: وأ�� آ�� و ���� ا��� ���وأ���ه ���ل  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 : ���ا ���� ام ����س ����؟ ��ل: �� �� ����س ����.آ�� و ���� ا��� ���  ا����ة.. ���ل ا���س �� ر��ل ا��ّ�
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  .٢»تحط ما ب� يديها من خطيئة
حيث الحسنة الكب�ة ال تذهب الســيئة الكبــ�ة ملكــان  ٣»ما اجتنبت الكبائر«ذلك، ولكن 

                                                                                                                                                         
: ���ـ� ا��ـ��ات... �ـٕ�ن آ�� و ���� ا��� ���  �� أ�� ���� ا��ٔ���ي ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣٥٢: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

 ����� ��ل: إن ا�����ت ����� ا�����ت...  ا��ّ�

 
  :... و��� �� ����ن ��ل رأ�� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ���ا ���  ). ا����ر �� أ�� أ��ب ا�����ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٢

�����ٔ �� ��ل: �� ����ٔ و���� ��ا �� ��م ���� ���ة ا���� ��� �� �� ��ن ���� و��� ���ة ا����  آ�� و ���� ا��� ���

��ة ا���� �� ��� ���ة ا���� ��� �� �� ��ن ���� و��� ���ة ا���� �� ��� ا����ب ��� �� �� ��ن ���� و��� �

�� ��� ا����ء ��� �� �� ��ن ���� و��� ���ة ا����ب �� ���� ����غ ����� �� إن ��م و��� ا���� ��� �� �� ����� 

��ل: أرأ��� ��  آ�� و ���� ا��� ���  و��� ���ة ا����ء و�� ا�����ت ����� ا�����ت... و��� �� أ�� ����ة �� ر��ل ا��ّ�

� ا��ـ� �ـ��  ��� �� ��م ��� ��ات �� ���� �� در�� ����ً؟ ����ا: �� �� ر��ل ا��ّ� أن ���ب أ���� ���اً �����  آ�ـ� و ��ـ�

��� ا����ب وا������، و��� أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� وا����� �� ���   ��ل: ���� ا����ات ا���� ���� ا��ّ�

����� ا����ة ���م ر�� ���ل: إ�� أ��� ذ���ً ��ٔ��ض ��� �� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��� �� ر��ل ا��ّ� ا����م ����

��� �� ���� ���� ��ه ا����ة وأ���� ��� ا����ر؟ ��ل: ���، ��ل: �ٕ���� ���رة آ�� و ���� ا��� ������� ��� ا����  : أ

 ذ��.

 
��ل: ا����ات ا���� وا����� إ�� ا����� ���رة ���  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا���ار �� أ�� �� ا����      ٣

 أ�� ���ة و����ن ا���ر��. آ�� و ���� ا��� �������� �� ا����� ا������، أ��ل: ورواه ���� ��� 

ل ���ل �� ا����م ����  �� أ��ل ا����� �� ���� �� ����ن ا���ادي ��ل: ���� أ�� ��� ا��ّ� ٤٠١: ٢و�� ��ر ا������ 

����� إ�� ����، ��� ا���� ������� ������� �ٕ�ن �� ��   : أر�� �� �� ��� �� ���� ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

�� ���اً، و��� ������� أن ������ �ٕ�ن �� ������ �� ����   ������ ��� �� ���� ���� ���� وأن �� ����� ��� ا��ّ�

�� ����ت و��ل ���� ا�����ت ����� ا�����ت و�� ���� ا����ل: �� ���� ��ء وإن �� ����� أ�� �

��و و�� ���ل: إن ا�����ت ����� ا�����ت، أو ا�������ر �ٕ�ن ��   ���� �� أن ������ ����� ������ �ٕ�ن ا��ّ�

��ل وا����ام وأ��ب ا��ي �� إ�� إ�� �� ���� ا���� وا����دة ا����� ا����� ا����ر ا����� ذا ا��  ا����� ا��ّ�«��ل: 

�� ���� ���� ��ءٌ وأن ��� ��� ����ت و�� ������ ����� وأ�����ر ��ل ���� ا�����ت ����� » إ���

و��� �� ا����� روى أ������ �� ا�� ����ب �� إ��ا��� ا����� �� أ�� » ا�����ت أ��� ��� ا���� ا����وم

أ�� ����� و�� أ��ع ��ا�� �� ا������ وأ�� ��� ��ءٌ أ�� ����ً و��  أ�� ��ل: وأ��� ا�� ��� ��ءٌ  ا����م ����  ��� ا��ّ�

أ��ع در��ً ������� �� ا�����، أ�� إ��� ���رك ا���� ا����� ا����� ا����� ��� ����� ����� و����� و���� �� 

أ�� ���ة ا������ و��� روى ��  »إن ا�����ت ����� ا�����ت ذ�� ذ��ى ���ا����«��� إ����� وذ�� ���� ������: 

:  : أر�� آ�� �� ���ب ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: إن ����ً ��ل: ���� ����� ر��ل ا��ّ� ������ا����م��ل ���� أ����� 
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  املكافئة، وإ�ا تذهب الصغ�ة ملكان الكفاح القوة.
ثم وكــل حســنة تــذهب ســيئة تناســبها باملواجهــة، دون أن تــذهب حســنة واحــدة كــل 

أم سيئة ال تناسبها يف مواجهتها، فحســنة اإلنفــاق تــذهب ســيئة تركــه وحســنة  ١السيئات
  تذهب سيئة النظر عن شهوة وهكذا.النكاح املفروض 

نعم بعض الحسنات يذه� جلَّ السيئات أو كلها لقوتها وشمولها، كحسنة التوحيد حيث 
  تُذهب كافة السيئات حالة اإلرشاك وهكذا.

الذي نبِّه عليه من واجب اإلســتقامة، ومحــرم الركــون إىل الظــامل�، وإقــام  ۹ذلك«ذلك، و
ذلــك ذكــرى «الــىل، وإن الحســنات يــذه� الســيئات، كــل الصالة طريف النهار وزلفــاً مــن 

»وأقم الصالة لذكري«ك�   ّهللا  »للذاكرين
فليأ�روا بأمره ولينتهوا عــن نهيــه، وإذا ســقطت  ٢

، تــذهب  بعدها بندٍم فتوبة وأوبــة إىل ّهللا   فالذاكرون ّهللا   من أيديهم تخلُّفٌة عن رشعة ّهللا 
  حسنات.سيئاتهم هذه ال

أن يتذاكروا ذلك الس�ح الربا� في� بينهم، إغ�ضاً عن  »ذلك ذكرى للذاكرين«ذلك، ومن 
  . السيئات أمام الحسنات، تادباً بأدب ّهللا 

  فح� ترى مؤمناً ترتجح حسناته عىل سيئاته، ليس لك أن تحاسبه.
۵  

  فواصل الصلوات
ت األهل� وبيت الرسالة القدسية، مثلث من االحكام واآلداب الج�عية، داخل البيت وبيو 

آداب دائبة تأخذ بها الكتلــة املؤمنــة وتنــتظم بهــا عالقاتهــا، يف الحيــاة البيتيــة الصــغ�ة، 

                                                                                                                                                         

��ل: ��  ا����م ����  و��� �� ���ب ��اب ا��ٔ���ل �� أ�� ��� ا��ّ�» أ�� ا����ة... إن ا�����ت ����� ا�����ت...«

���� �ٕ�ن ا��ٔ�� ��� إ��� دو��� و�� ���� ا����ر ���ا أو ��ا �ٕ�ن ��� �� ���� ���� و�� أر  ���ك ا���س ��

����ً �� أ�� ����ً و�� أ��ع در��ً �� ا����� ا������ ����� ا����� و�� ���� ����ً �� ا���� �ٕ��� ��اه ��اً ��� 

�� و�� ���ل: إن ا�����ت ����� ا�����ت ذ��   ���ك و�� ���� ����ً �� ا��� �ٕ��� ��اه ��اً ��� ���ءك إن ا��ّ�

 ».ذ��ى ���ا����

 
���� ���� ���ل ���: وأن  ا����م ������ أ���� ا���� ا����� �ٕ����ده إ�� أ��� ا�������  ٤٠٢: ٢). ��ر ا������      ١

 �� و��: إن ا�����ت ����� ا�����ت.  ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��ل ا��ّ�  ا��ّ�

 
١٤: ٢٠).      ٢. 
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ومجاالتها الج�عية الكب�ة يف حدٍّ شاسع مع قائد االمة ورائدها عىل حدٍّ سواء يف أصوله� 
ه و عليـه هللا صـىلولبيــت الرســول مه� اختلفت الدرجات، فللبيت شأنه ولسائر البيوت شــئونها   آـل

  شأنه كقيادة علياً:
ُكْم ثَ�ــالََث يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لِيَْستَأِْذنُْكْم الَِّذيَن َملََكْت أَْ�َانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَبْلُُغوا الُْحلَُم ِمنْ «

ْم ِمْن الظَِّه�َِة َوِمْن بَْعِد َصالَِة الِْعَشاِء ثَ�الَُث َمرَّاٍت ِمْن قَبِْل َصالَِة الَْفْجِر َوِحَ� تََضُعوَن ثِيَابَكُ 
افُــوَن َعلَــيُْكْم بَْعُضــُكْم َعــَىل بَْعــٍض  َعْوَراٍت لَُكْم لَيَْس َعلَيُْكْم َوالَ َعلَيِْهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ طَوَّ

ُ ّهللا  »َعلِيٌم َحِكيمٌ    لَُكْم االْيَاِت َوّهللا    كََذلَِك يُبَ�ِّ
١.  

هنا يف آية سالفة نهي الذين آمنوا عن دخول بيوت غ� بيوتهم إالَّ بإستيناس وسالم، وهنا 
حيث األمر أياً »الذين ملكت أ�انهم والذين � يبلغوا الحلم«يؤمرون باستئذان غ�هم من 

ه ـ في� يوجه ـ رأساً إىل الذين � يبلغوا الحلم، فليؤمر البا لغون أن يــأمروهم، كان ال يوجَّ
ولكن الذين ملكت أ�انهم ـ وهم أعم من البالغ� وسواهم ـ يقتسم أمرهم بــ� أمــرهم 

  إن كانوا بالغ�، واألمر بأمرهم إن � يكونوا بالغ�، فكيف أمروا بأمرهم عىل سواء؟
 »الذين � يبلغوا الحلم«علهم ألن البالغ� منهم كغ� البالغ� من غ�هم، هم بحاجة فهل 

تشمل الصغار غ� املميزين ك� تشمل املميزين، شموالً البناء سنة وبناتها ومقار� الحلم 
ومقارباته عىل حدٍّ سواء؟ والطفل إىل أربع أو خمس وقبل أن �يــز ال حرمــة لنظرتــه! وال 

ك� ال يقا البن عرشين � يبلغ االربع�، فإ�ا هو املقارب لبلوغ  »� يبلغوا الحلم«يقال له 
الحلم من عرش ف� فوقها، أو االميز أياً كان فإنه ُمقارب الحلم وملا يبلغه، فــالتميز مرقــاه 

  الحلم وِمرآته، إن يف الذكر يف االنثى مه� اختلفت سني
  املقاربة للحلم.

فذلك الوجوب يتبع موارد » ثالث عورات لكم«وهي » ثالث مرات«وإ�ا واجب اإلستئذان 
مذكورات، فإن تبــدلت إىل غ�هــا أم زادت أو نقصــت عــدتها  العورات، ولقد كانت ثالث

  تبدلت موارد الوجوب أم زادت أو نقصت، حيث الحكم معلل يتبع علته حيث� حلَّت.
فإذا � تكن لكم عورات ك� االعزب والعزباء، ثم ال عرية لكم تتكشف فيهــا عــورات فــال 

  العورة أو مظنتها.استئذان، والحكم بعلته وارد مورد االغلب فيتبع موارد 
استأذن عىل أمــي؟ قــال: نعــم ـ قــال: إ� معهــا يف  آلـه و عليه هللا صىل  إن رجالً قال يا رسول ّهللا «ف

البيت! قال: استأذن عليها، قال: إ� خادمها أفأستاذن عليها كل� دخلت؟ قال: أفتحب أن 

                                                        
٥٨: ٢٤).      ١. 
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  .١»تراها عرايانة؟ قال: ال قال: فاستأذن عليها
فإنه من أوقات النومة واإلسرتاحة، وفيه ملحتان، إحــداه� أنــه  »من قبل صالة الفجر«ـ  ۱

ينبغي أن تصيل الغداة عند الفجر، فلم تُسمِّ الغداة الشاملة ب� الفجر وطلوع الشــمس، 
لفجر، والثانية أال نومة بعد صالة الفجر وإال � تتخصص العــورة �ــا قبلهــا وتؤيــده وإ�ا ا

  الروايات.
والظه�ة هي التي يؤ� بهــا ظهــراً وبعــدها تعــود  »وح� تضعون ثيابكم من الظه�ة«ـ  ۲

النومة، وفيه ملحة إىل رجاحة النوم يف الظه�ة، وأنها يؤ� بها عند الظهــر إال عنــد العــذر، 
» الظهــ�ة«دون » من العص�ة«صالة العرص ليست بعدها دون فصل وإال كان النص وأن 

فهي تب� أن االك�ية الساحقة ح� نزولها كانوا يصلون الظه�ة عنــد الظهــر ثــم يضــعون 
ثيابكم لنومة ـ وطبعاً ـ بعد الغداء، ثم يصلون العرصــ، ولــو ال أن هــذه فريضــة أو ســنة 

ة، إ تبنتها ثانية العورات الواجب فيها االستئذان، والظه�ة يف مرضية متبعة ملا صدقتها اآلي
ج�عة عىل تحسب لزمن الرجوع إىل بيوتهم قــد تتطلــب ســاعة ثــم الغــذاء ال أقــل مــن 

  ساعت� ف� زاد، فال تصىل العرص ـ إذاً ـ إال بعد ثالث ساعات بعد الظهر وما زاد.
وعرصاً ـ فهــل إن دقــائق أم ســاعة بعــد ثم اإلس�ن يدالن عىل اختصاص كلٍّ بوقته ظهراً 

الظهر عٌرص حتى تُصىل العرص، أم إن ساعات بعد الظهر ظهر حتى تصيل الظهر؟ فمهــ� 
دتل األدلة عىل رخصة يف تقديم أو تأخ�، ليست هذه إال عند العذر من رمضــاء أو مطــر 

العرصــ أو أو مرض أو سفر أو تعب، وأما يف سواها حى ثال عرس وال حجر فلــ�ذا تقــديم 
تأخ� الظهر؟ فعىل أقل تقدير ليس يف تأخ� الظهر أو تقديم العرص إال ذنب مغفور! وقد 

  للتدليل عىل أصل الجواز. ٢ب� الصالت� أحياناً  آله و عليه هللا صىلجمع الرسول 

                                                        
 ... ا�� ���� وا������ �� ا���� �� ���ء �� ���ر ان ر���ً ��ل �� ر��ل ا��ّ� ٥٧: �٥ر ). ا��ر ا����     ١

 
���  آ�� و ���� ا��� ���  إن ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ���ن �� ا���دق   ���� ��� ا��ّ� ٥٥٦ح ٢٠٢: ٤). و���� ا�����      ٢

�� ا���� وا���� ��ٔذان وإ������ و��� �� ا����ب وا���ـ�ء �ـ� ا���ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ�ٔذان وإ�ـ�����، و���ـ� �ـ� 

�� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������  ������ا����ما������ ا����� وزرارة �� أ�� ����   ا����م �������� ��ٕ���� ����   و�� زرارة �� أ

��ل:  ا����م ����  ����� ا���� ��� أ���، و�� ا���ق �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  وإ��� ��� ذ�� ر��ل ا��ّ�

��� ا���� وا���� ����� �� �� ��� و�� ��� ���ل �� ��ـ� و�ـ�ن أ�ـ�ء ا��ـ�م ���ـ�:  آ�� و ���� ا��� ���  إن ر��ل ا��ّ�

  أ��ــ�، و�ــ� ا�ــ� ��ــ�س �ــ�ل ��ــ� ر�ــ�ل ا��ـّـ� أ�ـ�ث �ــ� ا��ــ��ة �ــ�ء؟ �ــ�ل: �ــ� و��ــ� أردت أن أو�ــ� ��ـ�

��� ا���� وا���� �� ��� ��ف و�� ��� ���ل أراد أ�� ���ج ��� أ�� �� أ���، و�� آ�� أراد ا�����  آ�� و ���� ا��� ���
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بعدما صليتم املغرب وتعشيتم وتحرضتم للنومة، وهذه ملحة  »ومن بعد صالة العشاء«ـ ۳
لفصل ب� املغرب والعشاء وتحرضتم للنومة، وهذه ملحة لفصل ب� املغرب والعشاء،  فلو 

السنة الجمع بينه�، أو هو مسموح يف غ� عرس أو حرج، � تكن عورة النومة بعد كانت 
ال عورة » من بعد صالة العشاء«العشاء، ثم العشاء ال تصدق بعد املغرب دون فصل وألن 

إال للنومة، وال ينام االك�يــة الســاحقة إال بعــد ســاعات مضــت مــن الليــل يقضــون فيهــا 
إذاً فالسنة املبتعة هي تأخ� العشاء إىل ما قبل النوم مهــ� � حاجاتهم الليلية قبل النوم، 

قوله: لو ال ان آله و عليه هللا صىليجب إال أصل الفصل قدر ما تصدق العشاء وك� يروى عن الرسول 
أشق عىل أمتي ألخرت العشاء إىل نصف الليل، إذاً فالفصل ب� كل صالت� مــن الظهــرين 

القرآن والسنة إال عند الرضورة أم أية عاذرة أم دون عــذر والعشائ� ضابطة ثابتة حسب 
  عىل كراهية، اللهم إال يف ج�عة فإ�ا فضله� أك� من الفصل، ك� يف روايات عدة.

ومن ِحكم الفصل أن الصلوات الخمس هــي أركــان الــذكر، فتــوزع عــىل أركــان األوقــات 
كلها، ويتم امــر الــذكر يف أمــره  يف االوقات  املفصولة بعضها عن بعض، حتى يطم ذكر ّهللا 

  .»ذكراً كث�اً وسبحوه بكرًة وأصيالً  أذكروا ّهللا «
كذلك الحفاظ عىل أس�ئها: صالة  »حافظا عىل الصلوات«وك� الحفاظ عىل الصلوات فرض: 

الفجر والظهر والعشاء، والعرص واملغرب، واما صالة الغداة بــدل الفجــر أو العتمــة بــدل 
  ال يغلبنكم األعراب عىل اسم صالتكم قال ّهللا : «آله و عليه هللا صىليروي عن النبى العشاء فال، وك� 

  .١ومن بعد صالة العشاء وإ�ا العتمة عتمة اإلبل
فال استئذان ملكفوف البرص، كــ� ال يجــوز النظــر قبــل  ٢»االستئذان من أجل النظر«وإلن 

هذه، والجل ذلك فرض اإلستئذان عىل الداخل� ممن ملكت  »ثالث عورات لكم«الدخول، 

                                                                                                                                                         

���ة ز���، �����ً ودون �����، و���� ��ل ��� ��� ا���� ا�� آ�� و ���� ا��� ��������، أ��ل: و�� ��ا�� ا���� ���ا ��� 

 وإ��� ��� أ�����ً ������ً ��� أ�� ا���از ���� ودون ���.

 
ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� �� ��� ا����� �� ��ف ان ر��ل  ٥٧: ٥). ا��ر ا�����ر      ١

 �ل...� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

 
�� أ���� ��� ا������ �ٕ����ده إ�� ا����ي أ�� ��� ��� �� ��� ا�����ي  ٢٣٣ح ٦٢٣: ٣). ��ر ا������      ٢

أن : �� أ�� ا��� آ�� و ���� ا��� ���و��� ��ري ��� ��� رأ�� ���ل  آ�� و ���� ا��� ������ل: أ��� ر�� �� ���ة �� ��� ا���� 

 ���� ����� �� �� ���� إ��� ��� ا������ان �� أ�� ا����.
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  أ�انكم والذين � يبلغوا الحلم، فضالً عن الذين بلغوا الحلم.
ففــيهن دو�ــا اســتئذان جنــاح  »لكم ليس عليكم وال عليهم جنــاح بعــدهن ثالث عوراٍت «

عليكم وجناح عليهم، أترى كيف الحناج عىل الذين � يبلغوا الحلم وهو غ� بالغ�؟ عله 
، وأما جناح البالغ� فهو تخلــف عــن أمــر  يعني الجناح العائيل تخلفاً  عن امركم بأمر ّهللا 

  !. ّهللا 
  الصالة عىل األموات

َورَُسولِِه َوُهْم فَاِسُقوَن    َوالَتَُصلِّ َعَىل أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أَبَدا َوالَ تَُقْم َعَىل قَْربِِه إِنَُّهْم كََفُروا ِباّ� «
»َوَماتُوا

١.  
وتراه صىل عىل أحد منهم مات أو قام عىل قرب فنهــي بعــُد عــن ذلــك؟ طبيعــة الحــال يف 

سالم عىل املنافق� تقتيض أن يصيل عليهم أو يقــوم عــىل قبــورهم كســائر إجراء أحكام اإل 
املسلم�، الهلم إالَّ أن يُنهى عن البعض من الطقوس اإلسالمية بحقهم، ومن ناحية أخــرى 

من ذي قبل أن يستغفر لهم، ومن مفروضات الصالة عىل امليــت اإلســتغفار  آله و عليه هللا صىلنهي 
دون استغفار، فلسائر املســلم� تكبــ�ات   ٢مرين أن يصيل عليهمله، وقضية الجمع ب� األ 

ذه  ء لهم، ف� نهي عن الصالة عليهم ترك هــ حيث تنقٍص صالتهم الداع ٣خمس ولهم أربع
اللهــم إال أن يعنــي   ٤األربع أيضاً خالف ما يروى، فإنها صورة الصالة وقد نهي عنها مطلقــاً 

                                                        
٨٤: ٩).      ١. 

 
�� أ�� ا�� ���ل   أ��ج ا�� ا����ر �� ��� �� ا����ب ��ل ��� ��ض ��� ا��ّ� ٢٦٦: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢

إن ����� إ�� �����   ���� ��ت ��� ���� و��م ��� ���ه، ��ل: وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ا��ي ��ت ��� ��ده ر��ل ا��ّ�

و��� أ��ج ا�� ���� وا���از وا�� ���� وأ�� ا���� وا�� ��دو�� » �� ��� أ�� ���� ��ت أ��اً...و�� �«��� ���� 

���ل: أ�� أو�� أن ���� ��  آ�� و ���� ا��� ����� ���� ��ل: ��ت رأس ا�������� �������� ��ٔو�� ان ���� ���� ا���� 

 .»و�� ���...«  ��� ����� و��م ��� ���ه ��ٔ��ل ا��ّ� ����� ���� ���� وأل

����� و��ل: ا����م ������ أ�� ��ٔ�� ���ا���   أراد أن ���� ��� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� أ�� �� ���� أن ر��ل ا��ّ�

 .»و�� ��� ��� أ�� ���� ��ت أ��اً و�� ��� ��� ���ه«
  ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا����� �� ��� �� إ��ا��� �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٥٠: �٢ر ا������ ). �     ٣

 ���� ��� ��م ����ً و��� ��م آ���� أر���ً وإذا ��� ��� ر�� ار���ً أ��� ������ق. آ�� و ���� ا��� ���
���ل:  ا����م ����  ). ا����ر �� ا����� ��� �� ���� �� ����� �� أ�� �� ام ���� ���� ���� أ�� ��� ا��ّ�     ٤

������ء �� ��� ود�� �������� �� ��� إذا ��� ��� ��� ��� و���� �� ��� و��� ��� ا آ�� و ���� ا��� ���  ��ن ر��ل ا��ّ�
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  الدعاء.من الصالة 
وذلك وم� يزيد الصالة عليهم ترجيحاً حرمة أقاربهم املؤمن� وجذب آخرين من املنافق� 

  إىل اإل�ان قضية هذه الرحمة الواسعة اإلسالمية.
بن أ� رأس املنافق� وبعث بقميصه ليكفن فيهن أم وقام عىل   فلو أنه صىل عىل عبد ّهللا 

 يكن بذلك موبَّخاً مؤنَّباً، بل وكــان تــرك الصــالة قربه ـ وذلك قبل نهيه عن هذا وذلك ـ �
ونهيه، دون   وقف المر ّهللا  آله و عليه هللا صىلقبل نهيه محظوراً، مه� انقلب بعد نهيه محبوراً، فإنه 

  وهداه.  ام أهواء من سواه إال سبيل ّهللا  هواه
بعد،   وإن كان ينهاه ّهللا   � أمره ّهللا ع آله و عليه هللا صىل  ء عمر أن ينهى رسول ّهللا  إذاً فكيف يتجرى

، أو  ينهاه ويجذب ثوبه هتكاً لساحته ومساً من كرامته؟ فهل هــو أعلــم منــه بأحكــام ّهللا 
بعُد   ، وهل يعد ذلك ـ بعُد ـ من مكارم الخليفة أن نزل وحي ّهللا  أحوط منه عىل رشعة ّهللا 

ولو أتبع الحق أهواءهم لفســدت الســ�وات « آلـه و عليـه هللا صىل  عىل هواه، خالفاً لهوى رسول ّهللا 
  .»واالرض.

وروسله منها بارء، فإنها تفضيل رذيــل   إن هذه القوالت الغوالت إال هرطقات حمقاء وّهللا 
  فالغريق يتشبث بكل حشيش. آله و عليه هللا صىل  لعمر عىل رسول ّهللا 

عن الصالة علهيم بعد نزول هذه اآلية،  هآل و عليه هللا صىلهذا ومن غريب الهرطقات أن عمر ينهاه 
  .١يعرض الوحي عمر يحارزه؟  آله و عليه هللا صىلويكأنه 

                                                                                                                                                         

�� و�� �� ا����ة ��� ا�������� ��� و���� �� ��� و��� ���   ا��ا��� ود�� ����� �� ��� وا���ف ��� ���ه ا��ّ�

 ����� و�� ��� ود�� �������� �� ��� ا��ا��� وا���ف و�� ��ع �����.  ا������ ��� ا��ّ�
  ر�ـ�ل ا��ّـ�  �� أ�� �� ���ل أ�� ا��� ��� ا��ّ�  ). ا����ر �� ا������ �� ا�� ��� ��ل: ��� ���� ��� ا��ّ�     ١

���م ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ه �� ��ٔ�� أن ���� ���� ���م ر��ل ا��ّ����ٔ�� أن ����� ����� ������ ��� ��ٔ��� آ�� و ���� ا��� ���

ان ���� ��� ا�������� ��ل: أن   أ���� ���� و�� ���ك ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا����ب ��ٔ�� ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�

  ل: أ�� ����� ���� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�و��ٔز�� ��� ا������، ���» ر�� ����� و��ل ا����� ��� أو �� ������ ���...

ــ� و ���ــ� ا��ــ� �ــ��أ�ــ�ل ��ــ� ������ــ� �ــ�� �ــ�ر ا��ــ��� وذ��ــ� و��ــ�� �ــ�ء ا���ــ� إ�ــ� ا���ــ�ل » و�ــ� ��ــ�...« �ــ�  آ�

 !آ�� و ���� ا��� ������ �� �� ����� ��اد ��� ����� ا������ و����� ا����ل » ا�����...«

���� ر�� ��  ������ا����م������ �� ���ن �� ���� �� أ��� �� أ�� ���� �� ����� ا ٢٥٠: ٢و�� ��ر ا������ 

��ٔ��� �����  آ�� و ���� ا��� ���ا�������� ��ٔر�� ا�� ا��� أن إذا أرد�� أن �����ا ��ٔ������ ���� ��� أ��ه أر���ا إ�� ا���� 

أ�� ���ك ر�� �� ��ا أن ����   ��ّ���� أ�� ��� ا��� �� �����زة ����، ��ل ����ى �� ��� �� ��ل: �� ر��ل ا

��ل: ���� ��ن ��� أن �����ا �� إ�� ا���� ��ل  آ�� و ���� ا��� ������ أ�� ���� ��ت أ��اً و�� ��� ��� ���ه؟ ��� ���� ا���� 

وذ�� «��� ���ه؟  �� أن ���� ��� أ�� ���� ��ت أ��اً أو ���م  : أ�� ���ك ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ��� أ���ً ����ل ا��ّ�

���� ��� ذ��: �� رأ���� ����� ��� ���زة و��  آ�� و ���� ا��� ������ل ا����  »و������ و����ا و�� ����ون  ��ٔ��� ���وا ����ّ�
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فسواٌء اصىل عليه قبل نزول النهي عنها، ام وقف أمامه كهيئــة املصــيل عليــه، فــال مغمــز 
وما يدريك ما قلت لــه: فــإ� «يف الثانية:  آلـه و عليه هللا صىلعليه يف يشٍء منه�، وقد أجابه الرسول 

  قلت له: اللهم أحش قربه ناراً وسطل عليه الحياة والعقارب.
فإن الجهاد «ن أكرب الواجبات، والتقاعس والتوا� عنه من أكرب املحرمات، وذلك، والجهاد م

الحصــينة،   لخاصة أولياءه، وهــو لبــاس التقــوى ودرع ّهللا   باب من أبواب الجنة فتحه ّهللا 
ثوب الذل وشملة البالء، وُديِّــث بالصــغار   وُجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه، ألبسه ّهللا 

 قلبه باالسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع والق�ء، وُرضب عىل
  النصف ـ.

أال وإ� قد دعوتكم إىل قتال هؤالء القوم ليالً ونهاراً ورساً وإعالناً، وقلــت لكــم: اغــزوهم 
ما غزي قوم قط يف عقر دارهم إال ذلوا، فتوالكتهم وتخاذلتم، حتى   قبل أن يغزوكم، فوّهللا 

ارات، وملكت عليكم االوطان، وهذا أخو غامد وقد وردت خيلــه االنبــار شنت عليكم الغ
وقد قتل حسان بن حسان البكري، وأزال خيلكم عــن مســالحها، ولقــد بلغنــي أن الرجــل 
منهم كان يدخل عىل املرأة املسلمة واالخرى املعاهدة فينتــزع حجلهــا وقبلهــا وقالئــدها 

رتحام، ثم انرصفوا وافرين، ما نال رجالً منهم كلٍم، ورغاثها، ما �تع منه إال باإلسرتجاع واإلس
وال أريق لهم دٌم، فلو أن إمرأً مسل�ً مات بعد هذا أسفاً ما كان بــه ملومــاً، بــل كــان بــه 

  عندي جديراً ـ .
�يت القلب ويجلب الهمَّ اجت�ع هؤالء القوم عىل باطلهم وتفرقكم   فيا عجباً عجباً، وّهللا 

وترحاً ح� رصتم غرضاً يُرمى، يغار عليكم وال تغ�ون، وتُغرزون وال  عىل حقكم، فقبحاً �
  وترضون ـ.  تَغزون، ويُعىص ّهللا 

فإذا أمرتكم بالس� إليهم يف أيام الحر قلتم هذه ح�رة القيط، أملهنا يُسبَّح عنا الحر، وإذا 
، أملهنا ينسل أمرتكم بالس� إليهم يف الشت خ عنا الــربد، كــل هــذا ءا قلتم هذه صبَّارة الُقرِّ

.  فرار من الحر والُقر، فإذا كنتم من الحر والُقر تفرون فأنتم وّهللا    من السيف أفرُّ
يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم االطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت أ� � أركــم ولــو 

قلبــي قيحــاً، لقــد مألتــم   جــرَّت نــدماً، وأعقبــت ســدماً، قــاتلكم ّهللا   أعرفكم، معرفة وّهللا 
وشحنتم صدري غيظاً، وجرَّعتمني نُغب الته�م أنفاساً، وأفســدتم عــّيل رأيــي بالعصــيان 
  والِخذالن حتى قالت قريش: إن ابن أ� طالب رجل شجع ولكــن ال علــم لــه بــالحرب، ّ� 

أبوهم! وهل أحد منكم أشد لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني، لقد نهضت فيها وما بلغت 

                                                                                                                                                         

  �� ��� ا��ّ�  ���� �� ��� ��� �� ��ل: إن ا��� ر�� �� ا������� و��ن ��� ����� أداء ���، و��ل ���: أ��ذ ����ّ�
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  .١»ن، وها أنا ذا قد ذرفت عىل الست�، ولنك ال رأي ملن ال يطاعالعرشي
إال محظوراً يدل عىل نقصــه  آلـه و عليه هللا صىلومه� يكن من يشء فلم يقف عمر موقف يف نهيه 

باً عجيباً بلفظة قول أم جذبة ثوب تأني آله و عليه هللا صىليف إ�انه أو نقضه إ�انه أن يبادر الرسول 
  أم � يعرف معناه!.  كأنه خالف وحي ّهللا 

ه و عليه هللا صىلفالرسول  ـ أنه صىل عىل ابن أ� دو�ا اســتغفار لــه آليــة ۱هنا بنى حاالت ثالث:  آـل
  ن وقبل آية النهي عن الصالة، فقد أدَّى واجبه، فكيف ينهى ـ إذاً ـ عن واجبه؟. النهي عنه

ي عن الصالة، وإ�ا وقف أمامه كصورة املصيل، حرمــًة ألبنــه أم � يصل عليه إذ سبقه النه
ولو «املؤمن وعله يؤمن بذلك ألف من املنافق� وقد آمنوا، وهو يف األول أوىل، وال تطارده: 

ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً * إذاً ألذقناك ضعف الحياة وضعف امل�ت 
»ثم ال تجد لك به عليناً نص�اً 

ألنها ليست بشــأنه مــع املنــافق�، وأن هــذه املالينــة هــي  ٢
ليست مع املنافق بل هي مع ابنه، ثم ال تعني ـ عىل أية حال ـ ركوناً إىل املنافق�، أو ترى 

! أم ترى وعد الغفران لهم  إعطاء نصيب من الزكوة لهم تأليفاً ركوناً إليهم؟ وقد أمر به ّهللا 
  ! ناً إليهم؟ وهو نص كتاب ّهللا إن تابوا ركو 

أم صىل عليه دون استغفار بعد النهي عنها؟ وهذا مس مــن كرامتــه يف عدالتــه فَــال ًعــن 
رين: أن عمر  عصمته! ومه� اختلفت الروايات ب� هذه الثالث فهي متفقة عىل أمرين أمَّ

أرسله بثوبه ليغطى به وملا  آله و عليه هللا صىلنهاه قبل النهي عن الصالة وبعده، وما اتفقت يف أنه 
إ� أرجو أن يسلم به أك� مــن ألــف مــن   وما يغني عنه قمييص، وّهللا «ذكر القميص قال: 

  .٣»بني الخزرج
وقد طلبه وطلبه ابنه قضية وصيته، وابنه هذا  آله و عليه هللا صىلاجل، وملاذا ال يبعث إليه قميصه 

                                                        
 .٢٧). ا�����      ١

 
٧٥: ٧).      ٢. 
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 ��� ا���رج. ��ٔر�� أن ���� �� أ��� �� أ�� ��  ��ل: ����وا ا�����، ��ل: و�� ���� ��� ����� وا��ّ� »أ��اً...
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من كرام املؤمن�، وقد يلمح طلبه قميصه أنه آمن واهتدى حتى اخربه جربئيل أنه مــات 
� يجدوا له قميصاً وكان رجــالً ملا اخذ أس�اً يوم بدر  آلـه و عليه هللا صىلكافراً، ثم العباس عم النبي 

قميصه، وهكذا املرشكون ملا قالوا لــه يــوم الحديبيــة: إنــا ال ننقــاد   طويالً فكساه عبد ّهللا 
عــىل هــذه  آله و عليه هللا صىلأسوة حسنة، فقد يشكره الرسول   ملحمد، فقال ال، إن يل يف رسول ّهللا 

  نهاه عن رد السائل.  ان، ثم ّهللا املواقف وك� يشكر ابنه عىل موقف املشكور يف اإل�
أفال يكفي كل ذلك مربراً إلجابة طلبته يف قميصه، وأن يصيل عليه ـ إن كانت قبــل النهــي 

  عنها ـ أو يقف أمامه كهيئة املصيل وهو ال يصيل؟!.
فلــيس ـ فقــط ـ  »ورسوله وماتوا وهــم فاســقون  ال تصل... وال تقم... إنهم كفروا ّهللا «أجل 

ومــاتوا وهــم «ورسوله مانعاً عن س�ح الصالة عليهم والقيام عىل قــربهم، بــل   الكفر باّ� 
متظاهرين بباطن كفــرهم، حيــث الفســق يخــص ظــاهر   خارجون عن طاعة ّهللا  »فاسقون

التخلف، وتقدم الكفر هنا دليل أنه فسق الكفر، فح� يظهر الكفر من الفاسق واملنــافق 
  كل أحكام اإلسالم. يلحق بالكفار الرسمي� الخارج� عن

فال مجرد الفسق يكفي وال مجرد الكفر يف الباطن دون تظاهر ه، إ�ا هو الجمع ب� كفــر 
الباطن والظاهر، وال �وتا وهم فاسقون بذلك الكفر، فمن مات بكفر بــاطن دون ظــاهر 
 الكفر، أو مات بفسق دون باطن الكفر، فه� محكومان �ظاهر أحكام اإلسالم اللهم إال ما

  استثناه الدليل كالصالة عليه والقيام عىل قربه ك� هنا.
وال تعني الصالة هنا فقط الدعاء فإن صيغته السائغة هي الدعاء، وقد ســبق النهــي عــن 
الدعاء ملن تب� أنهم من أصحاب الجحيم، فهي ـ إذاً ـ الصالة عــىل االمــوات، فقــد كانــت 

  منع عنها مه� ليس فيها دعاء. أربع تكب�ات دون دعاء قبل نزول هذه اآلية، ثم
ذلك، فاملستفاد من اآلية حرمة الصالة عىل الكــافر منافقــاً وســواه، إال إذا � يظهــر الكفــر 

نحن نحكــم بالظــاهر : «آله و عليه هللا صىلحيث التكاليف مبنية عىل الظاهر وك� يروى عن النبي 
صل عــىل مــن مــات مــن «اً كان، ف، ثم ووجوبها عىل املسلم أي»تعاىل يتوىل الرسائر  وّهللا 

صلوا عىل املرجوم مــن أمتــي وعــىل القاتــل نفســه مــن «و ١» أهل القبلة وحسابه عىل ّهللا 
  .٢»دعوا أحداً من أمتي بال صالةامتي ال ت
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 ).٣ح



 322

ومه� كانت أمثال هذه االخبار ضعيفة السند أو امل� فاآلية هي قوية املــ� والســند، و� 
ورســوله   الــذين كفــروا بــاّ� « االموات إال املنافق� الرسمي� تست� من واجب الصالة عىل

سواء اكان كفرهم رصاحاً خروجاً إليه بعد إسالمهم، ام خفيه فإنهم  »وماتوا وهم فاسقون
كذلك كافرون مه� شملتهم أحكام اإلسالم يف الظــاهر، ولكــن اآليــة نصــب عــىل اســتثناء 

  غفار لهم.الصالة عليهم والقيام عىل قبورهم واإلست
والولد البالغ ست سن� وال سي� الذي يعقل الصالة يصــىل عليــه لتظــافر املعتــربة عليــه، 

  وهذا من قضايا إلحاق من � يبلغ الحلم من املسلم� �ن بلغه.
ليس يعني إال خ� » اللهم إنا ال نعلم منه إال خ�اً «ذلك، والخرب املشهور للميت املسلم يف 

ه الال إسالم ودون إسالم، وال خ� االعــ�ل، وإال كــان كــذباً بالنســبة اإلسالم فقط أمام سوا
  لفساق املسلم�، ام كان املفروض ترك هذه الشهادة؟ وهي من ضمن الصالة!.

فهؤالء املنافقون ال كرامة لهم أحياًء وأمواتاً، فال تصل عىل أحد منهم مــات أبــداً وال تقــم 
  عىل قربه...:

  
َا يُِريُد ّهللا َوالَ تُْعِجبَْك أَْموَ « نْيَا َوتَزَْهَق أَنُفُسُهْم َوُهــْم    الُُهْم َوأَْوالَُدُهْم إِ�َّ بَُهْم ِبَها ِفيالدُّ أَْن يَُعذِّ

»كَاِفُرونَ 
١.  

) بعد املنع عن قبول نفقاتهم بتلك املناســبة، وهنــا تكرارهــا إال ۵۵ولقد مضت نظريتها (
لصــالة علــيهم والقيــام عــىل قــربهم، فــال تكــرار يف متطلــب بقليل من ألفاظها بعد منــع ا

  املوقف مه� كان تكراًر يف لفظ اآلية.
  قول فصل حول صالة املسافرين

ـ الوقود ـ هي أفضل صالِء نــوٍر تبــدد » الصالء«هذه اللغة القرآنية املشتقة من » الصالة«
إن � تكــن تــراه فإنــه أعبد ربك كأنك تراه و «الظل�ت الفانية وتجعل من املصيل مصدقا 

  وألنك ب� يديه ويحرضته عىل كلِّ حاٍل.» يراك
عمود الدين وعــ�د اليقــ�، وعــدَّ تــاركوا مــن املـرشـك� » الصالة«وعىل هذا األساس، كان 

� نك من املصــل� * و� نــك نطعــم «أجابوا  »ما سللكم يف سقر«واملكذب� بيوم الدين، إذا 
ب بيوم الديناملسك� * وكنا نخوض مع الخائض »� * وكنَّا نكذَّ

٢.  
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ال ترتك ابداً، لكونها علم العبودية وعالمتها الظارهة والبــاطن، عــدا زمــن » الصالة«وهذه 
الحيض والنفاس، بل ويف هذه الحالة أيضاً يجب عىل املرأة مواجهة القبلــة متوضــئًة، وأن 

الصــالة، إذا � �نــع الحــائض والنفســاء إال عــن  �ا يساوي املدى التي تســتغرقها  تذكر ّهللا 
  الصالة الخاصة، دون ِصالء النور: الذكر.

املشتكل بعد »  إال ّهللا «وهذه العبادة الخاصة، ذاتها، تعكس االصل اإليجا� يف التوحيد أي 
وخ� وسيلته ـ الوصيلة ـ هــو الصــوم، فهــو الــذي يعكــس » ال إله«تجاوز مظهر السلب: 

يف كلمة التوحيد، عىل أن الصوم يحرم أُناء املرض، وال يجب عند » ال إله«بي الجانب السل
الحرج، إضافة إىل مانعي الحيض والنفاس ـ وعدم دوامه ـ م� ال يساوي والحالة هذه مع 

� يصل إىل هذا اإلثبات يف توحيده، إال بعد أن ســلك طــرق »  إال ّهللا «إال أن قائل » ال إله«
  أوالً.» ال إله«
إال أن أثرها ودورها الرفيع يتجىل »  ال إله إال ّهللا «ن لجميع عقائد املؤمن وأع�له أثراً من إ 

إن الصــالة تنهــى عــن الفحشــاء «قولــه: » التي �ثل جانبها السلبي أي (ال إله» الصالة«يف 
»واملنكر

أقــم الصــالة «إليجــا� ، أي: عن املعايص املتجاوزة وأرضابها يف العصيان، وجانبها ا١
»لذكري

  وأمثال ذلك. ٢
  وّ� «الحســنى، وكــ� أنَّ   ) مرة، أي بعد أس�ء ّهللا ۹۹لقد ذُكرت الصالة يف القرآن الكريم (

»االس�ء الحسنى
تُظهر املعــا� واألوصــاف الربوبيــة الذاتيــة والفعليــة، فكــذلك االســ�ء  ٣

  تعاىل.  صالة تدلُّ عىل العبودية الالئقة ّ� الحسنى لل
التي وردت يف القرآن الكريم بألفاظ وتعــاب� مختلفــة، تــدلُّ عــىل  »أقم الصالة«فإن عبارة 

ويجب أن » أدائها«هذه الفريضة اإللهية الفريدة العظيمة، وليس مجرد » إقامة«وجوب 
باطن والكــمِّ والكيــف والوقــت تكون إقامتها وفق املوازين الرشعية من حيث الظاهر وال

مات.   والرشائط واألجزاء واملقدَّ
يجب إقامة الصالة ما أمكن، وال عذر أو مرض، سوى ما مــرَّ ـ فــال يــنقص مــن كميتهــا أو 
، مــ� يقرصــ ـ ي هــذه الحالــة ـ مــن الصــالة �قــدار  كيفيتها إالَّ ي حالة طرّو واجب أهمَّ
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  الرضورة، ال أن تُرتك كُلِّياً.
هذا قــانون قــرآ� ورا� وعقــيل، بــأن يرفــع الواجــب األهــم الواجــب املهــم عنــد  وأخ�اً:

تعارضه�، أو ينقص من كمه أو كيفه، ك� هو يف الصالة التــي بنبغــي ان تقــام عــىل كــل 
  حال، وإن يف حال الغرق واالحتضار، حيث يكتفى أحياناً بتكب�ة واحدة.

س الحكم العقيل والحيسِّ ـ وابجاً واحداً نحن ال نعرف يف رشيعة القرآن ـ أو حتى عىل أسا
يُرتك أو يُنقص منه ـ وهو األوىل ب� واجب� غ� متكافئ� ال �كــن الجمــع بيــنه� ـ إالَّ يف 

  حالة الجمع التي الزمتها بعض النواقص.
وكذا الحال يف باب التعارض ب� محرَّم�، فإنَّ الرتك أو الــنقص مخــتصٌّ باألشــدِّ حرمــة، وال 

  م األقلُّ حرمة عىل األشدِّ يف الرتك أو النقص أبداً.يتقد
أبحثوا يف جميع أبواب فقه الواجبات واملحرمات، لن تجدوا واجباً أصغر له أولويَّة الفعل 
عىل واجب أكرب منه، وال حراماً أصغر له أولوية الرتك عىل حرام أكرب منه، فضالً عن أوجب 

  السفر! الواجبات ـ الصالة ـ أمام الاليشء مثل
  وهنا يكون السؤال التايل وارداً جداً:

من الصالة يف السفر �جرده، مع أن السفر ـ مهــ� كــان بعيــداً ¨ ملاذا يحرم الصيام ويقص
وطويالً ـ ال يتعارض مع واجبــات بهــذه األهميــة الكــربى بحيــث يــؤدي إىل تــرك الصــيام 

ً أو كيفاً.   والتقص� يف الصالة ك�َّ
  القرآن الكريم عىل النحو التايل: إجابة هذا السؤال يف

ويحــرم يف حالــة » الــذين يطيقونــه«فيسقط وجوبه يف حالة الحــرج وهــو ل» الصوم«أما 
  .»وال يريد بكم العرس«العرس وهو املرض املعرس 

فتنقص كيفيتها فقط، يف الحاالت التــي يجلــب إ�امهــا خطــراً أو خوفــاً، أو » الصالة«وأما 
  ك�ل كيفيتها، فيجب اجتناب ذلك، وال يشء سواه.يكون �ة محظور أقوى من إ

فالصوم ـ بشكل عام ـ ال يخلو من إحدى حاالت ثالث: الحالة اإلعتيادية: اليرس ـ الحرج ـ 
  والعرس.

يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام ك� كُتب عىل الــذين «أما الحالة اإلعتيادية فقوله: 
»من قبلكم لعلَّكم تتَّقون

  .»بكم اليرس  يريد ّهللا «و ١
فهو يشمل الذين يشكل الصوم بالنسبة لهم رضراً: فهؤالء يحــرم علــيهم أن » العرس«وأما 

ومــن «يصوموا إطالقاً، ألن صيامهم خالٌف للتقوى لكونه مرضاً بهم فطغوًى، واآلية تقــول: 

                                                        
١٨٣: ٢. )     ١. 
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»كان مريضاً أو عىل سفٍر فعدٌة من أيام أخر
١.  

وليس السفر الوارد هنا ـ بعد املــرض ـ رصف الســفر فقــط، بــل هــو ذلــك الســفر الــذي 
بكم اليرس وال يريد بكــم   يريد ّهللا «يستصحب العرس والرضر يف صيامه، وك� يقول تعاىل: 

  .»العرس
وهكذا املرض ليس بنفسه سبباً لرتك الصوم، إال املعرس، فمن األمراض، مــا هــي مخلَّفــات 

كل، أو ال يرص بها الصيام، بل قد ينفعها، إذاً فالعرس هو املوضوع الوحيــد لحرمــة ك�ة األ 
الصيام، يف سفر أو حرض، يف مرض أم صحة وما أشبه، ثم عند الحرج هو مندوب، وم ثــم 
فرٌض دون عرس وال حرج عىل أية حال، فاملحرج دا�اً كالكب� عليه فديــٌة طعــام مســك� 

قبــل رمضــان مقبــل، فعليــه إضــافة قضــاءه، كاملرضــعة، فقــط، وأمــا الــذي يــزول حرجــه 
  والضعيف الذي يقوى بعد.

ة اإلعتيادية، فإن لكلِّ صــوم مشــقًة  ثم العرس يف الصوم ـ خالفاً ملا قد يُتصور ـ ليس املشقَّ
»فذلك يومئٍذ يوم عس�«وتعباً، بل هو الرضر، يقول تعاىل عن يوم القيامة: 

٢.  
يكون املقصود بالعرس هنا الصعوبة العادية واملشقة البسيطة، أم إنه الرضر  فهل يعقل أن

  الفادح، م� يشمل العرس الفادح، وما دونه، وما هو عٌرس فوق الحرج.
وإن كنتم مرىض أو عىل ســفر أو جــاء «نجد أيضاً » ويف باب (التيمم بدل الوضوء والغسل

»دوا ماًء فتيمموا صعيداً طيباً أحٌد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تج
٣.  

فإن الحكمة يف عدم وجدان املاء للمريض هي عذر املرض، الذي ال جوز له معه الوضــوء 
ياً.» � تجدوا«والغسل مع وجود املاء، فهان    ِصحِّ

أما بالنسبة للسفر، فليست حكمته ذات السفر، بل إن لفقدان املاء موضوعيًة هنــا: إذ � 
كن املاء موجوداً يف األسفار زمن نزول الوحي، ال ســي� يف الحجــاز الــذي كانــت أراضــيه ي

ة العطش، فهنا � تجدوا أصلياً.   جافة وكان الناس �وتون ـ أحياناً ـ من شدَّ
كذلك الحال يف الصيام، فقد كان اليرس مفقــوداً يف الســفر، إضــافة إىل وجــود الصــعوبات 

 والرضر للصائم، بحيث لو ال هذا العرس ملــا وجــد ذلــك األخرى التي كانت تسبب العرس
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  الحكم يف األساس، لذلك ال يجوز ذلك السفر إال عند الرضورة والفائقة.
وب� الحالة اإلعتيادية (الوجوب) حيث ال عرس وال حر، وحالة الحرمة ـ حيث العرس ـ تأ� 

ومن تطوع خياًر فهــو وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسك� «حالة الحرج وهي قوله: 
»خ� له وأن تصوموا خٌ� لكم إن كنتم تعلمون

١.  
مــا جعــل «وهذه الحالة الوسطى ـ التي ال يجب فيها الصيام وال يحرم ـ تقوم عىل قاعدة 

»عليكم يف الدين من حرج
  . ولكن أداءها ـ مع هذا ـ أفضل، ملكان:٢

  .»فهو خ� له وأن تصوموا خٌ� لكم إن كنتم تعلمونومن تطوع خياًر «
فهل إن صوم الذين يطيقونه ال يكون حراماً بل هو راجح، ويحرم الصوم الذي ال حرج فيه 
ملجرَّد السفر الذي يكون أحياناً سبباً ملضاعفة القوة والنشاط، وعىل الجملة ال عرســ فيــه 

  وال حرج، ك� له� حكمه� يف الحرض ك� السفر.
يف » يحــرم«فهل إن القليل أك� من ال�، بحيث يستحب الصوم يف حالة (الحرج) ولكنــه 

  حالة السفر من دون حرج!
، فإن العذر الوحيد الذي يُحرِّم الصــيام هــو  والرضــر الــذي » العرســ«وتأسيساً عىل ما مرَّ

» الحــرج«يكون تركــه أهــمَّ مــن أداء الصــيام، وإن مــا يخفــف مــن وجــوب الصــيام هــو 
  وال يشء غ� ذلك، ثم العرس يحرمه يف سفر أو حرض.» إلطاقةا«و

يف الســفر تــنقص » الصــالة«هذا هو حكم الصيام وهو األقل وجوباً من الصــالة، فهــل إنَّ 
  كيفيتها حتى مع عدم العرس والحرج؟

ال فرض أوىل من إ�ام الصالة إال أن يؤثر عىل كيفيتها، ال كميتها وعــدد ركعاتهــا، باســثتناء 
  وحيدة، أشار إلياه القرآن الكريم بقوله: حالة

وإذا رضبتم يف االرض فليس عليكم جناح أن تقرصــوا مــن الصــالة إن خفــتم أن يفتــنكم «
»الذين كفروا إنَّ الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً 

٣.  
مــن وال يعني الرضب يف االرض السفر، فإنه صيغته الخاصة نفــس الســفر، وبيــنه� عمــم 

وجه، قد تسافر دون رضب يف االرض، وقد ترضب فيها دون سفر، وقد تجتمعان رضبــاً يف 
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سفر، وهنا مفعول الرضب محــذوف كــالنفس والنفــيس أن ترضــبه� يف األرض جهــاداً يف 
وليس الرضب يف االرض يف  ».. ومن يخرج من بيته مهاجراً إىل ّهللا «ك� اآلية قبلها   سبيل ّهللا 

ك� ونفس الرضب يف االرض وهو الشدة هو رضٌب مــن االنتحــار، ثــم و�  ١اآياته إال هكذ
أت السفر نفسه �عنى القتال، إذاً يف حالة القتال والخوف قٌرص من الصالة وإن كنت يف ي

  بلدك، ويف غ�ها وال قرص مه� كنت مسافراً.
جواٌب لألشخاص الذين كانوا يتوهمــون أن الصــالة تجــب » فليس عليكم جناح«ثم قوله 

حهــم يف خطــر، يف من دون تخفيف حتى أثناء هجوم العدو وامثال ذلك، ولو كانــت أروا
أي » االهــم«ح� أن االمر ليس كذلك، فالصالة تقبل التقليل من كيفيتها من باب أولويــة 

يف حالة واحدة فقط وهي اتقاء خطر العدو، » إ�ام الصالة«حفظ النفس، عىل املهم ـ أي 
فقد ورد التكذير يف ذيل هذه اآلية بخطر هجوم العــدو يف حالــة صــالة الج�عــة، فكــان 

كهذا يدعو إىل التقليل من الج�عــة �قــدار يحفظــون فيــه أرواحهــم، فــي� يــؤدي خطٌر 
  البعض اآلخر صالتهم ج�عًة، ومثل هذه الحرب ال وجود لها اليوم أيضاً.

فإذا «ومن أجل تدارك النقص يف كيفية الصالة عند الخوف جاء االمر بالذكر املستمر بعد: 
»عوداً وعىل جنوبكمقياماً وق  قضيتم الصالة فاذكروا ّهللا 

٢.  
فــإذا أط�ننــتم فــأقيموا «أما بعد حال الخوف، وحيث القرص مــن كيفيــة الصــالة، فقــال: 

»الصالة
أي أدوها عىل أحد وجه بعد أن قرصتم من كيفيتها ورشائطهــا يف زمــن الخــوف،  ٣

مه حسب النص، ولو ألحق بالخفو أمر فهنا تقابل ب� حالة الخوف واإلطمئنان، ولكٍل حك
آخر أد� منه لكان مقبوالً، ولكن إلحاق عدم الخوف، والحالة اإلعتيادية بــالخفو تنــاقض 
ب�، أو يعني إلغاء رشط الخوف وما دونــه بــاملرة! وعــىل أيــة حــال هنــا االغطئنــان بعــد 

  الخوف يعني زوال الخوف فقط.
عند الخوف إىل وقت آخر فنؤديها كاملة بــدالً مــن ولعل سائالً يسأل: ملاذا ال ندع الصالة 

  إقامتها ناقصة الكيف.
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»إن الصالة كانت عىل املؤمن� كتاباً موقوتاً «يقول تعاىل: 
١.  

فلو تعرضت الصالة يف وقتها إىل الخوف من هجوم العدو وأمثال ذلك، نقص منها ـ �قدار 
ـ من كيفيتها وهذا النقص حسب الرضورة والخطر مواجهة الخطر والحيلولة دون وقوعه 

  فقط، دون سواه، وال سي� الحالة اإلعتيادية.
وال شك يف أنه يجب ـ بعد اإلطمئنان من زوال الخطر الذي سبَّب القرص من الصالة ـ أداء 

  جميع األجزاء والرشائط والكيفيات.
  والرضر.» العرس«كانت املسائل أعاله يف بيان حالة 

وهي املشقة يف أدءا العمل، فيسقط الوجوب فقط ال الجواز، حيث » الحرج«حالة أما يف 
»فمن تطوع خــ� فهــو خــ� لــه«إنَّ أداء الواجب مع املشقة أفضل، بناًء عىل قاعدة 

. بــل ٢
»شاكٌر عليم  ومن تطوع خ�اً فإن ّهللا «

٣.  
  لركعات، إال يف كيفية الصالة فقط.ولكن الحرج غ� وارد يف عدد ا

تخص قرصاً يف الكيف، والقص الكمي غــ�  »أن تقرصوا من الصالة«وأخ�اً، فإنَّ اآلية األوىل 
لرتجع إقامة الواجبات والكيفية  »فإذا اط�ننتم«وارد أبداً قضية الخوف، وتأ� اآلية االخرى

ذلــك أي ســبب أو علــة أو حكمــة  للصالة من حالة القرص إىل حالة الت�م، فال يبقى بعد
  وراء القرص من كيفيتها، فنحن يف الصالة ب� الخوف والال خوف فقط.

فكيف يقبل ـ والحالة هذه ـ أن ننقص من صلواتنا الرباعية ملجرد اإلبتعاد عن املوطن أو 
محلِّ اإلقامة بضعة كيلو مرتات، فتص� صلواتنا الرباعيــة ملجــرد اإلبتعــاد عــن املــوطن أو 

ل اإلقامة بضعة كيلو مرتات، فتص� صالتنا محكومة بالبطالن والحرمة إن � نقم بهــذا مح
التقليص؟! جمعاً ب� حايل الخوف وعدمه يف حكم القرص، مــ� يســمح بالقرصــ عــىل كــل 

  حال.
ال وجود ـ أليوم ـ لعرس أو حرج يف السفر، ولو وجد الرضر والخطــر ـ أيضــاً ـ فلــيس �ــة 

تقص� من الصالة، مه� يؤثر عــىل كيفيتهــا، طبقــاً لهــذه اآليــة واآليــة خطر أو رضر يُرفع ب
وهــي الصــبح أو الظهــر أو  »حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى«االخرى  التي تقول: 
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أي خاضــع� خاشــع� يف » قــانت�«أي يف الصالة خاصة »  وقوموا ّ� «الجمعة أو الطواف، 
أي فــأقيموا » فرجــاالً أو ركبانــاً «ة قيامــاً لســكون من أدءا الصــال  »فإن خفتم«حال إقامتها 

ما � تكونــوا «سابقاً  »ك� علمكم  فاذكورا ّهللا «وزال خوفكم » فإذا أمنتم«راجل� أو راكب� 
وهي الصالة الكاملة التامة التــي تصــلونها يف أوقــاتكم اإلعتياديــة، أي فــإذا زال  »تعلمون

اّيل علمكموها، فهل يصح لكم ذلك يف غ� الخوف خوفكم فأقيموا عىل النحو الكامل التام 
  أيضاً كسفٍر وما أشبه!.

وذلك  »أن تقرصوا من الصالة«يف اآلية السابقة هو املعيار األسايس ل »إن خفتم...«إن قوله 
عند الخوف عىل النفس وما أشبه، سواًء أكان يف السفر أو الحرض، ال من كميتهــا بــل مــن 

  ف يف سفر أو حرض.كيفيتها، ويقابله عدم الخو 
يف هذه اآلية مطلق الخوف يشمل الِعرض واملال وغــ�ه�، ناهيــك عــن الــنفس، فــتغض 
النظر عن املهم من أجل املحافظة عىل االهم، فتقص� شيئاً من صالتك من أجل املحافظة 
عىل النفس أو املال او العر أو العقل من أن تصطدم، وهذا بذاته هو الجمع ب� الواجب�، 

  ال يرتك أحده� يف الب�. حيث
فهل نقرص من الصالة يف السفر الذي ال خوف فيه وال خطر وال حــرج، فنحــدث ثلمــة يف 
ذلك الكيان الجميل واملهيب ألعظم الفرائض اإللهية وأهمهــا أي الصــالة، ولــيس يف البــ� 

ي مزاحم أوجب، بل وال أي واجب أو راجح أو ترٍك محرم وال أي حرج أو عمل شاق؟! الذ
عىل فرض وجوده كان سيسقط الوجوب فقط ـ يف إ�امهــا ـ دون اإلســتحباب املؤكــد، إال 

  عند العرس.
نحن � نع� ب� جميع الواجبات العامة والخاصة حتى عىل واجب واحد بسيط سقط عن 
الوجوب دون رعاية األهم منه؟ ف� بالك بأن يص� إ�ام الصالة محرَّماً!!! وال أهــم أمامهــا 

  مهم يلزم قرصاً منها، وال راجح مندوباً وال مباحاً دون رجحان. بل وال
فهل يجب إسقاط الوجوب عن إ�ام الصالة التي هي عمود الدين وأسطوانة اليق� ملجرَّد 
السفر الذي يتفق أحياناً أن يكون أك� راحة من الوطن، ال بــل ونجعلنــا حرامــاً؟ ونخضــع 

، يف حــ� أن اإلســتيهاب يف العبــادة  ملا وهب ّهللا  للتهديد الحديد الذي يصوره البعض رداً 
تعاىل نفسها، ال يشٍء محرج أو معرس أبداً، حال أن حياة املؤمن هي   تنازل عن العبودة ّ� 

  العبودية ما أمكنت، ال سي� يف السفر املتفرج، غ� املتحرج.
عــىل اإلطــالق ـ إىل هــذا  و� ترد يف القرآن الكريم ـ قاعدة اإلسالم األساسية ـ أية إشــارة ـ

املعنى املخالف للعقل ـ بسقط الوجوب إىل الحرمة من دون علَّة، أو نقصانه ك� قالوا يف 
الصــالة والصــيام، وال وجــود يف مثــل هــذه املــوارد للتأويــل املخصــص بالرســول واال�ــة 

ملثــال أي فإنَّ مــن شــأنه التوســع يف حكــم ورد يف القــرآن عــىل ســبيل ا السالم عليهماملعصوم� 



 330

  كمصداق من املصاديق.
هو الوحي اإللهــي، فــإن املــوارد امللحقــة باملثــال  السـالم عليـهوملا كان مصدر الحكم للمعصوم 

ينبغي أن تكون منطبقة عىل املورد املنصوص أو قريبة منه ـ عىل االقل، أما إلحاق السفر 
غ� ممكن إطالقاً، ألنه ـ غ� املخطر واملرض للصام واملتم ـ �وضوع الخطر والخوف، فهو 

من باب إلحاق االعتيادية (إن � تكن األيرس) �وارد الخوف والخطر (أي األصعب) وهــو 
  كجرِّ الجمل بشعرة، إلغاًء لرشطية الخوف بل وما دونه!.

إن إلحاق صالة املسافر وصومه ـ بشكل مطلق ـ �وردي القرصــ واإلفطــار، يشــبه إلحــاق 
إال فكيف يكون مجرد السفر لث�نية فراسخ بــل ومســ�ة يــوم الصفر أو الواحد باأللف، و 

موجباً لهذا القرص واملنــع، ومــن دون وجــود أّي خــوف أو رضر، يف حــ� أن أد� رضر يف 
  الوطن يوجبه أيضاً من باب أوىل.

فهل يكون ممكناً أال يؤدي وجود املشقة يف الــوطن إىل وجــوب القرصــ أو حتــى جــوازه، 
  (والصيام) يف السفر الذي ال مشقة فيه إطالقاً؟!وتحرم الصالة التامة 

فهل �كن أن يكون الصوم مستحباً يف حالة الحرج وهو العمل الشاق الذي ال رضر معه، 
  ولكنه يحرم مع عدم وجود الحرج ملجرد القيام بالسفر؟!.

ر، وأخ�اً، فلو كانت املشقة البسيطة الحاصلة يف السفر ـ أحياناً ـ توجــب القرصــ واإلفطــا
فإن مقتىض فصاحة النص القرآ� وبالغته أن تكون املشة ذاتها موجبــة للقرصــ واإلفطــار، 
، ال أن يكون املطروح يف القرآن  ليفهم منه بعد ذلك ـ بوضوح ـ الحاالت امل�ثلة أو األشدُّ
يف موضوعي القرص واإلفطار هو (إن خفتم) و(العرس) فقط، الــواردين يف مجــال الخــوف 

ثاله، وعىل سبيل الحرص، ثم تلحق به بعد ذلك مــوارد وتخلــو �امــاً عــىل عىل النفس وأم
النفس وأمثاله، وعىل سبيل الحرص، ثم تلحق به بعد ذلك موارد تخلوا �اماً مــن الخــوف 
والخطر وحتى املشقة!!! وحتى األريح من الوطن وماذا بوسع الروايات أن تفعل (مقابــل 

  ه الروايات) متناقضة؟!النص القرآ�)، ال سي� إن كانت (هذ
الواردة يف  »ال جناح«يف صالة املسافر �عنى  »فليس عليكم جناح«فمثالً، الرواية التي تؤول 

مخدوشة من جهة أن اآلية الثانية قــد ثبــت  ١»أي الوجوب«آية السعي ب� الصفا واملروة 
فإنهــا مــن تقــوى   ومن يعظم شــعائر ّهللا «شعائري للسعي بقوله: فيها الوجوب الركني وال

»القلوب
٢.  
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الظنَّ بحرمة السعي، إذا كان املرشكون يطوفــون بأصــنامهم بــ�  » ال جناح«فأزالت عبارة 
» أوالً«� يكــون واجبــاً   الصفا واملروة يف عمرة القضاء، فهــل أن (الســفر) مــن شــعائر ّهللا 

  ؟! فيؤدي إىل القرص من دون علة أو حكمة.»ثانياً «من إ�ام الصالة  وأهمَّ 
أجل إنَّ نفي الجناح عن قرص من الصالة عنــد الخــوف، يعنــي الوجــوب اعتبــاراً بالعرســ 

  املحظور، دون الحاالت اإلعتيادية سفراً أو حرضاً.
  يف كلتا اآليت�، وال يشء بعد ذلك.» تشهد بذلك (وغن خفتم

ــن إال يف إن الواجبات ا لصغ�ة جداً يف اإلسالم، ال تزول من دون تعارضها مــع واجــب اهمَّ
حالة عدم إمكان الجمع بينه� مع نقصان األصغر، فكيــف بالصــالة والصــيام وهــ� ركنــا 

  اإلسالم، ويف غ� عٍرس وال حرج.
إذن ما هي الرضورة اإلسالمية التي أوجبت التقص� يف الصالة وإسقاط الصــيام يف الســفر 
عن بكرته؟! يف ح� أنَّ السفر حتى حول الكرة األرضية ال يوجب قرصاً بذاتــه مــا � يكــن 
رضٌر، حتى لو قطعت مشياً عىل االقدم، عىل أن حكم الصيام املوجب للعرس أو الحرج هو 

  اإلفطار، فاملدار ـ إذن ـ هو العرس والحجر وال غ� ـ وال سي� الحاالت املقابلة له�!.
إىل القرص يف الصالة فإن العرس والحرج ليس متصوراً أبداً إالَّ يف حالة اإلشتباك اما بالنسبة 

العس� مع العدو، بحيث يصدق عليه الخوف منه، وذلك لو كانــت الصــالة ج�عــة أثنــاء 
  الحرب واإلشتباك، من أجل املحافظة عىل جنود اإلسالم، فتقرص الصالة حينئٍذ.

و إشارة واحدة يف القرآن إىل قٍرص من صالة املسافر، فإنَّ هكذا ال حظتم أنه ال وجود آلية أ 
ــا كانــت حــول صــالة الخــوف، يقابلــه  فــإذا «اآلية األوىل التــي وردت يف ســورة النســاء إ�َّ

  .»اط�ننتم
ا اآلية الثانية ف� قيَّدت األمر بالسفر بل بالخوف من أداء الصالة الكاملة حيث يجــب  وأمَّ

  .»وإن خفتم فرجاالً او ركباناً «دد ركعاتها النقصان من كيفها ال من ع
فهــي يف مــورد » قوماً صاموا ح� أفطر وقرصَّ عصاة آلـه و عليـه هللا صىل  سمى رسول ّهللا «وأما رواية 

كان املسلمون يقيمون الصالة ج�عة أثنــاء الحــرب طبقــاً لــنصِّ اآليــة الرشــيفة يف ســورة 
وإفطاره، كانــت  آلـه و عليه هللا صىلكيفية صالة الرسول  من» القرص«، بل إنَّ ¨النساء، ال يف أّي سف

  يف أثناء الخطر.
ا روايات (ال يزال املسافر...) التي اعتربت القرص واجباً عىل كل مسافر، فهــي نــاظرة ـ  ١وأمَّ
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أو أن  بالطبع ـ إىل سفر خاٍص يستغرق يوماً واحداً، مــع الخــوف أو ســفر الحــرب نفســه،
يكون املقصود من القرص هو التقص� من حيث املستحبات ال الواجبات، وكذا التقص� من 

  كيفيتها ال من عدد ركعاتها.
والروايات التي قررت أن تكــون الصــلوات الرباعيــة للمســافر ركعتــ� ولغــ�ه أربــع، إ�ــا 

) ۱۷عــدد (تخالف آيتي القرص املــدنيت�، وتتعــارض كــذلك مــع الروايــات التــي قــررت ال
  لركعات الصالة اليو�ة منذ بداية اإلسالم.

  .١»عز وجل تصدق عىل مرىض أمتي ومسافريها بالتقص� واإلفطار  إن ّهللا «ورواية 
تخالف الرضورة اإلسالمية، ألنه إذا كان عىل املسافر أن يقرص يف صالته ـ فإن األمــر لــيس 

ض، إال أن يكون القصد من القرص هو من كيفيــة الصــالة حــ� عــدم كذلك بالنسبة للمري
  األمن يف السفر أو املرض مطلقاً.

ك� أن الروايات الورادة يف أن إضافة ركعت� عىل الركعت� االوليــ� يف الصــلوات الرباعيــة 
كان رســوالً  آله و عليه هللا صىلوظيفة الرسالة، فإنَّه  روايات تخالف ٢نفسه آله و عليه هللا صىلكان من الرسول 

»أحداً «التكويني أو الترشيعي  »يف حكمه«  ّهللا  »وال يرشك«تركيباً من رسول وٍب 
٣.  

وبالتايل فإنَّه لو وردت روايات حول قرص الصالة واإلفطار بالنســبة للســفر الــذي ال خطــر 
تسويغاً فهي مردودة ومرفوضــة، لكونهــا عــىل خــالف الرضــورة  فيه، ولو تقبل توجيهاً أو

  القرآنية.
وحتى لو استطعنا األخذ بروايات القرص واإلفطــار خالفــاً لنصــوص القــرآن الكــريم ـ عــىل 

فقط ـ هي معيار، وهي تعادل بالوسائط العادية اليــوم » مس�ة يوم«سبيل الفرض ـ فإنَّ 
  � ألف كيلو مرت أو يزيد.أك� من ألف كيلو مرت، وبالطائرة خمس

صحيح أنه وردت روايات تحدد القرص واإلفطار بسفر �انية فراسخ، وأخــرى �ســ� يــوم 
واحد، إذا كان هذان املقياسان متعدل� يف السابق، ولكنه يف األزمنة الحديثة التي تعــادل 

املعيــارين  فياه مس�ة يوم واحد مائتي ضعف من الث�نية فراسخ فإنَّ املساواة ب� هذين
ا أن تكون الث�نية فراسخ أصالً يف » للقرص واإلفطار« يعدُّ أمراً غ� مقبو لعىل اإلطالق، فإمَّ
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املعيار وتكون مس�ة يوم فرعاً، أو بالعكس الروايــات الكثــ�ة التــي اتَّخــذت مســ�ة يــوم 
ومــاً، وقــد معياراً � تقيدها بقطع �انية فراسخ، بل إنه لو سار �انية فراســخ فقــد ســار ي

إ�ا جعل مســ�ة يــوم �انيــة فراســخ ألنَّ «رصح يف بعض األحاديث ـ أيضاً ـ بهذه األصالة 
�انية فراسخ هو س� الج�ل والقوافل وهو الغالب عىل املس� وهو أعظم املســ� الــذي 

لون واملكاريون   .١»يس�ه الج�َّ
فدق قيد مس�ة يوم بأغلب وسائط السفر املقررة، ويف عرصنا فإنَّ مس�ة يوم بالســيارات 
اإلعتيادية هو أك� من ألف كيلو مرت، وإن كان لنا حول تكــ� الوســائط النوعيــة حــديث 

لناه يف باب صالة املســافر يف تبصــ�ة الفقهــاء، إال أنَّ القرصــ واإلفطــار يف  ســفر �انيــة فصَّ
فراسخ يف زم�ننا يعترب ـ يف نفس الوقت ـ خالفــاً للقــرآن وكــذلك الروايــات التــي جعلــت 

  السفر معياراً للقرص واإلفطار عىل أن يكون مس�ة يوم واحد.
» مس�ة يوم واحد«رشحنا بالتفصيل معيارية » صالة املسافر بالوسائط العرصية«يف كتابنا 

رسالة توضــيح املســائل «و » تبص�ة الفقهاء«زدنا توضيحاً يف  بأك� الوسائط استخداماً، ثم
بأن السفر من دون خطر ورضر خارج أساساً من دائرة القرص واإلفطار، وهنا » املستحدثة

  ـ أيضاً ـ ومع اإللتفات إىل آيتي القرص واإلفطار عّززنا هذا األساس.
فتة للنظر، وال ينبغي أن يكون لها وأخ�اً، فإن الروايات وآراء الفقهاء مه� كانت كث�ة وال 

  دور يف مقابل القرآن سوى الرد،أو التفس� �ا يناسب القرآن.
وهكذا، فإنه ال وجود اليوم ـ عىل جميع الكرة األرضية ـ أيُّ قرص يف الصــالة أو إفطــار يف 
الصيام يف أي سفر، إال مع جود رضورة وأولوية تسقط الوجــوب عــن الصــيام وتغــ� مــن 

  لصالة أو كيفيتها وال يش غ� ذلك.كمية ا
يف إفطار » العرس«من قرص الصالة يف آيته و» وإن خفتم«وال �كن ـ إطالقاً ـ حذف رشط 

الصيام، أو إلحاق غ� الحرج والعرس به�، فإن الحــذف فيهــا يتعــارض مــع نــص القــرآن، 
عــىل االهــم  واإللحاق هو الحاق الاليشء باليشء، كجــرِّ الجمــل بشــعرة، أو تــرجيح املهــم

كرجحان صوم املحرج، وحرمته عىل املسافر غ� املحرج، إن االهم مقدم عىل املهم دا�ــاً، 
  .٢يف نظر القرآن والسنة والعقل
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ف� بالك بعد وجود مهم يف األساس، فإن السفر الخــايل مــن الخطــر واملشــقة والحــرج ال 
يتعارض ـ أبداً ـ مع إ�ام الصالة وأصل الصيام، ليكون هنالــك مهــم وأهــم، وبالتــايل، فــال 
توجد أية إشارة يف القرآن الكريم إىل موضوعية السفر من أجل اإلفطار، ولو كان للســفر ـ 

ـ وخالفاً لهــذه املــوازين ـ موضــوعية، للــزم ذكــره مكــرَّراً بحــى يتَّضــح هــذا الحكــم ذاته 
  ويتخذ لنفسه مكاناً بصورة استثنائية.» املخالف للموازين«

بكــم اليرســ وال يريــد   يريــد ّهللا «إذ » العرس«وإن ورد السفر يف باب الصيام فهو من باب 
»بكم العرس

والذي ال يقصــد منــه ـ » فلم تجدوا ماءً «الوضوء من موارد  ك� ورد يف باب ١
بالطبع ـ إفتقاد املاء فقط، وإن حكم التيمم للمريض كان لعلَّة العجز عن استع�ل املــاء 

  للوضوء أو الغسل.
وك� أن روايات الكر متضادة متضاربة من حيث الوزن واملســاحة وأن املقصــود ـ فقــط ـ 

تغ� بالنجاسة اإلعتيادية، فإنه ليست الروايات الشيعية والســنية هو املاء الكث� الذي ال ي
ي تعارض فحسب، بل إن الروايــات الشــيعية ـ نفســها ـ واقعــة يف تناقضــات، بحيــث إن 
اختالف املسافة ب� األربع فراسخ والث�ن والعرشــ واإلثنــي عرشــ واضــح وضــوح النهــار، 

تدور مــا بــ� مســية يــوم واحــد، ويــوم  وذكلك االختالف الزما� للسفر يف الروايات، فهي
ة واملشقة كذلك:  يف » ويلهم وأي ســفر أشــد منــه«وليلة، ويوم�، وثالث، ومن جهة الشدَّ

صحيحة الفضالء الثالثــة، الــواردة، حــول تقصــ� الصــالة يف ُمنــى، والتــي اعتــربت املشــقة 
ة يف كيفية الصالة، ال يف عدد ركع   اتها.والصعوبة معياراً، وهي بدورها مشقَّ

ة هي ـ فقط ـ معيار القرص من الصالة، ملا كان لث�نية فراسخ أو مس�ة  ثم لو كانت املشقَّ
يوم موضوعية له، ومن ثم فاملشقة املحرجة ترفع الوجوب، ال أن تفرض القرص، فاملعرسة 
ة ـ ملــاذا يقرصــ الرباعيــات ثالثيــات،  هي التي تفرضه قدرها، وثالثاً بذلك املعيار ـ املشــقَّ

رابعا، ال فرق يف معيار القرص مشّقة بــ� الســفر والحرضــ، واللهــم إال نوعيــاً اعتياديــاً يف و 
االزمان السالفة، أو يناط القرص بقدر من املشقة سفراً أو حرضاً وبعــد كــل ذلــك فنوعيــة 

  املشقة ال تحكم بحكمها ملن ليست له مشقة، ألنها حالة شخصية، يختص بها حكمها.
  لفتاوى للعل�ء السنة، �ة اختالفات يف موضوع السفر، حيث:وأخ�اً، فمن حيث ا

  .٢»ال قرص يف صالة املسافر أساساً «

                                                        
١٨٥: ٢).      ١. 

 
 ). ��� ��� �� ���� �� ا����.     ٢
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  .١»ويف أي سفر ـ مه� كان قليالً ـ تقرص الصالة«
  .٢»وكذلك يف فرسخ واحد«
  .٣»فراسخو�ان «
  ».وإثنا عرش فرسخاً «
  .٤و...» ومس�ة يوم� أي ستة عرش فرسخاً «

واخ�اً، فإن هذا التناقض يف الروايات من جهة، ويف اآلراء من جهة أخرى ينبغــي أن يحــل 
حرص القرص واإلفطار �وضوع إستناداً إىل محور اإلسالم األصيل، أال وهو القرآن، ونتيجته: 

الخطر والرضر؟ إذ يقلل من الصالة �قدار رفع هذين، ويرفع الصوم بالكامل عنــد وجــود 
  أحده�.

فإذا كان الحكم الرضروي املوجود ب� املسلم� مناقضاً ألسس الكتاب والسنة والعقل، ف� 
والتي إن افتقدت الدليل بالك باألحكام غ� الرضورية، سواء الشهروية منها أو اإلج�عية، 

من الكتاب والسنة القطعية أو كانت عىل خالفه� سقطت مــن وجهــة النظــر اإلســالمية: 
  حت�ً.

  وهناك آراء العل�ء الشيعة يف صالة وصوم املسافر، والتي تفتقد الوحدة يف الحكم:
  .٥ـ إذا سافر خالل الوقت أتم صالته، وهو املشهور ب� املتأخرين۱
  .١الحالة أعاله يجب القرص كذلكـ يف  ۲

                                                        
 ). �� د��� ا�����.     ١

 
 ). ��� ����ء ا����.     ٢

 
 ). ا��أي ا�����.     ٣

 
 ). ��� ا��ٓ����.     ٤

 
و�� ا�����ل ��ى ا�����، ا������ ا������، ا������، ا�����ة، ����� ا����ـ�م، » ���«�� �� ). ��� �     ٥

ا�ٕ�ر��، ا�����ح، ا��روس، ا����ن، ا�����، ا�����، ا������، ا�������، �ـ��� ا�����ـ� ��ا�ـ� ا��ـ�ا��، ����ـ� 

 ا�����، إر��د ا�������، ا������، ا�����، ا��و�� وا������.
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  .٢ـ إذا كان الوقت ال يزال باقياً أتم وإال قرص ۴
ـ إذا كان املعيار تعادل الوقت واملسافة فحكمه معلوم، أمــا لــو اختلفــا فظــاهر كتــاب  ۴
املــوجز «و» كشف االلتبــاس«للشهيد األول هو تقديم مس�ة يوم واحد ك� يف » ذكرىال«

  أيضاً.» الحاوي
أيهــ� اســتطاع » املصابيح«ورد التخب� ب� القرص واإل�ام، ويف » الذخ�ة«و» املدارك«ويف 

  حالة.تع�، فإن �كَّن من االثن� فهو بالخيار، وإن كان معيار �ان فراسخ مقدماً يف هذه ال
مجمــع «(مســ�ة يــوم) مقــدماً، كــ� ذكــر ذلــك يف » الــروض«يف » واعترب (الشــهيد الثــا�

  أيضاً.» الربهان
ـ إذا طال زمن السفر بحيث أخرجه عــن مفهومــة فالظــاهر أنــه ال يجــري عليــه حكــم  ۵

  ».الذكرى«يف » الشهيد األول«املسافر ويجب عليه أن يتمَّ يف صالته، ك� ذكر ذلك 
عىل املكلف ما يفطر صــيامه أو يقرصــ مــن صــالته، كيفــاً، إالّ إذا كــان ذلــك  ذلك، ويحرم

أوجب من أصل القيام، وإ�ام الصــالة، كصــالة الج�عــة بســفر الحــرب كــ� فعــل النبــي 
فقرص من صالته تلك حفاظاً عىل نفوس املصل�، وألن الج�عــة فريضــة، وإال ملــا آله و عليه هللا صىل

  تقرص من الصالة.صحَّت تلك الج�عة التي 
  ك� يحرم سفر وسواه إذا أعرس الصوم، إال إذا كان فرضاً أقوى من أصل القوم، ك� قال ّهللا 

حيث إن ضم� الغائب راجع إىل الشهر كله، مه�  »فمن شهد منكم الشهر فليصمه«تعاىل 
شــهر كان القصد من الشهر نفسه مجرد يوم الصيام، وإال لكان الصيام واجباً بعد ميضــ ال

كله، فهذا من باب اإلستخدام، أن يعني من الشهر أوالً بعضه كيوم، ثم أخــ�اً كلــه، فمــن 
كان يف حرض يوم الصيام، وجب عليه أن يصوم كــل الشــهر، اللهــم إال عنــد الــدوران بــ� 

  السفر املفطر األهم والصيام.
هــا، وتــرك مــا وهكذا تكون كافة الواجبات، أن عىل املكلف� تقديم مــا يقــربهم إىل تحقيق

  يبعدهم عنها، قبل أوقاتها وعندها.
وهنا ـ يف الفقه اإلسالمي ـ فتاوى كث�ة جداً تخــالف نصوصــاً يف القــرآن أو الســنة، إتباعــاً 

                                                                                                                                                         
وا����ـ�، و��ـ�ة ا���ـ� » ا���ـ��ح«وا��ـ�� �ـ� » ا���ـ���«). ��� ورد �� ��� �� ا����� ا��ـ�وق �ـ�      ١

ــ���، وا����ــ��ة، و���ــ� ا����ــ�ن، وا��ــ�ارك  ا��ــ��م ���ــ�ا����ــ�ب إ�ــ� ا���ــ�  وا����ــ�ط وا��ــ�ا��، وا��ــ�ا��، وا��

 ا������ وا������� وا����ض وا������� و����� ا���ارك.وا��و��، ور���� ���� ا������ و

 
 ). ��� �� ا�������ر وا������ وا����� وا����� وا�����ط وا������.     ٢
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لشهرات أو إج�عات، من وراء عدم اإلستمساك بالدليل األول هو القرآن، ألمور ال نذكرها، 
اإلســالمية أن يخلصــوا املســائل الفقهيــة  أم هي معروفة ألهليها، فال بد ملــدراء الرشــيعة

من مصدرها،   وسواها عن هذه التخلفات الخارجة عن الرصاط املستقيم، بياناً ألحكام ّهللا 
اً عن هج�ت واعرتاضات عىل بعض األحكام املتخلفة عن األصالة القرآنية.   وصدَّ

� أن يدرسوا اإلســالم وختاماً نطلب ـ برجاء وإلحاح ـ من جميع الفقهاء والعل�ء اإلسالمي
وسنة رسوله   العزيز ـ ويف جميع ميادين العلوم اإلسمية ـ من جديد عىل أساس كتاب ّهللا 

وأن يقدموا الباين الواضح واملتقن للقرآن عــىل جميــع  السالم عليهمواال�ة املعصوم�  آله و عليه هللا صىل
ي مــن هــذه العــادة الجاهليــة اآلراء والرويات املتناقضــة، وأن يخلصــوا املجتمــع اإلســالم

  وهل إن العل�ء اآلخرين اخطأوا وأفتوا بخالف كتاب ّهللا «املتمسحة �سوح اإلسالم وهي 
  »!.ـ عمداً ـ ل� تأ� أنت وتفتي بخالفهم

إذا كان اتباع اآلراء املخالفة للقرآن وتقليدها وتعظيمهــا أمــراً مــداناً ومرفوضــاً ـ إن عــىل 
يد، وخصوصاً االجتهاد الذي ال يقبل التقليد أبداً ـ فل�ذايحق لــك أساس االجتهاد او التقل

أن تفهم بنظرتك اإلجتهادية حك�ً عىل أساس القرآن، وال يكون لــك الحــق والجــرأة عــىل 
  اتباع الحكم اإللهي الذي أنتهيت إليه، إال كونه عىل خالف آراء العل�ء اآلخرين؟!.

تعــاىل ـ   بآراء العل�ء اآلخرين ـ خالفاً لكتاب ّهللا إن االعوجاج والسفاهة ه� يف أن تحكم 
وتجرأ عىل إتهام مخالفيهم يف آراء باإلعوجاج واإلنحراف والسفاهة، بسبب ما انتهى إليــه 

  اجتهادهم عىل ضوء القرآن والسنة املوافقة له.
 هذا هو الطريق الحرُّ يف معرفة الدين من دون أي فرض أو تحميل، متحرراً مــن كــلِّ أرس

وقيد، بانتظار ماذا سيفعل العل�ء االحرار، وكيف سيتعامل معه املتحرروا الفكر من أبناء 
  االمة اإلسالمية.

  صالة الطواف
ــُجوِد  َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِبْرَاِهيمَ « ُمَصــّىلً َوَعِهــْدنَا إَِىل إِبـْـَراِهيَم َوإِْســَ�ِعيَل أَْن طَهِّــرَا بَيْتِيالسُّ

  .»َوالَْعاكِِفَ� َوالرُّكَّعِ  لِلطَّائِِف�َ 
يف مختلف املناسبات ملعان عدة، فال تختص بواحدة دون أخرى، وقضية » �ثابة«لقد أتت 

اإلفصاح البليغ يف مذهب الفصاحة البالغة، أن يؤ� باللفظ قدر املعنى املُرام، ال زائداً عىل 
 أك� من معنى واحد تنحل املعنى وال ناقصاً عنه، وخرافة استحالة استع�ل لفظ واحد يف

يف ألفاظ الكتاب والسنة بأن للقائل مقام جمع الجمع فال مشكلة لــه يف هكــذا اســتع�ل 
جامع ب� شتات، وذلــك مــن اختصاصــات الكتــاب والســنة، اختصــاراً يف التعبــ�، وعنايــة 

  للمعنى الكث�.
الحة يف اللغة، دون ك� وتنحل يف اصطالح من يقوم ملا يستعمله من ألفاظ كل املعا� الص
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لرجــل مــن قلبــ� يف   مــا جعــل ّهللا «حاجة إىل لحاظها رِدف بعض حتى يُحيله قوله تعــاىل 
  .»جوفه

فمختلف التفس� ملثابة مختلف عن تفســ�ها املعنــى منهــا دون أيــة حجــة لواحــد مــن 
  معانيها، وهي:

  ـ املقام. ۱
  ـ املرجع. ۲
  ـ املجتمع. ۳
  ء. ـ املمتىل ۴
  ـ امللجأ. ۵
  ـ املا� متواتراً. ۶
  ـ املُقبل. ۷
  ـ املتاب.  ۸
  ـ محل الثواب. ۹

  ـ املنتبه. ۱۰
  ـ املستقى. ۱۱
  ـ مجتمع املاء. ۱۲

إىل املعا� األثنــي عرشــ تصــبح معانيهــا املعنيــة ســتة » مثابة«وبضب مثلث الصيغة من 
هــو يف وثالث� مه� اختلفت عنايتها يف درجات، وأين هي من معنى واحد ال دليــل لــه، و 

  نفس الوقت خالف الفصيح بل وغ� صحيح!
  أجل إنه:

  ـ مقام اإلسالم ومنطلقه، ومقام املسلم� بكل انطالقاتهم الحيوية السامية. ۱
  ـ ومرجعهم حيث يرجعون إليه يف مشاكلهم الروحية والج�عية أماهيه؟ ۲
  .١»ال يقضون منه وطراً «
يف أيام معدودات عىل ما رزقهم من   ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ّهللا «ـ ومجتمعهم  ۳

  اجت�عاً عن كل التفرُّقات والتفرِقات. »بهيمة االنعام...
ء مجدهم بجمعه الحافل الكافل لحل كل املشاكل بتشاور وتحــاور مــيلٍء �ــا  ـ وممتىل ۴

  يُغنيهم.

                                                        
 ����اً ������: �����ن إ���.� ا����م ����). ��� ��وى �� ���� ا����م      ١
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ـ وملجاءهم يف مخاوفهم عن مفازاتهم يف سياساتهم الزمنية والروحية، وسائر حاجاتهم  ۵
  الحيوية.

ـ يأتونه متواتراً يف حجهم وعمرتهم دو�ا انقطاع، قطاعات عظيمة من مختلف األلسن  ۶
  وااللوان يف مشارق االرض ومغاربها، من كل فج عميق.

  يف صلواتهم وسائر عباداتهم، استقباالً لقلبته الواحدة.ـ مقبل� إليه زيارًة له، واستقباالً  ۷
ـ ومتابهم عن ذنوبهم فردية وج�عية، فإنهم من ضيوف الرحمن وحاشاه أن يــرجعهم  ۸

  خائب�!.
  بزيارته حقها ك� وعد عباده الثائب� إليه التائب�.  ـ ومحل ثوابهم إذا يثيبهم ّهللا  ۹

فــواتهم، وليشــعروا مــاذا علــيهم يف مســؤلياتهم ـ ومنتبهــاً لهــم عــن كــل غفالتهــم وغ ۱۰
  اإلسالمية الهامة.

ـ ومستقًى � من تروية ماِء الحياة يف كل حقولها الروحية واملادية، مــن مشــارف بــرئه  ۱۱
  العظيم، بدالء التضامن والتعاضد األخوي اإلسالمي.

قيــة ـ العباديــة ـ ـ ومجتمع مياه الحياة يف كافة الجنبات: العلمية ـ العقيديــة ـ األخال  ۱۲
  االقتصادية ـ السياسية والعسكرية أماهيه.

الكعبــة البيــت   جعــل ّهللا «»: قياماً للناس«ذلك هو كيان جعل البيت يف االساس، يجمعها 
»الحرام قياماً للناس

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً «ومباركاً وهدًى للعامل�:   ١
»� فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا...وهدًى للعامل

٢.  
كل الناس هم املحور االساس يف مثابة البيت وأمنه والقيام فيه وبركته وهــداه، » الناس«و

  م� يلمح أن الحج فريضة إنسانية تصلح الحيوية الج�ه�ية.
م� يدل عىل خــالص االمــن والســالم » من دخله كان آمناً «ك� ل» آمناً «هنا دون » وأمنا«

أك� من كل بيت، وأمناً واقعياً ليس يف أيَّ بيــت، مهــ� يوجــد فيــه   فيه، أمناً يف رشعة ّهللا 
  خالف األمن من متخلف�، ولكنه أقل بكث� من غ�ه عىل طول الخط.

� ـ بــل ال يخص الكعبة املباركة ـ مه� كانت هــي االصــل فــيه» مثابة وأمناً «والبيت هنا 
وأجعل » «حارضي املسجد الحرام«و» هدياً بالغ الكعبة«واملسجد الحرام والحرم كله ك� 

  تشهد عىل هذه الشمولية.» هذا البلد آمناً 

                                                        
٩٧: ٥).      ١. 

 
١٦: ٣).      ٢. 
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تــأمر الحجــاج واملعتمــرين ـ الطــائف� والعــاكف�  »واتخذوا من مقام إبراهيم مصــىل«ثم 
صــىل أمــراً ترشــيعياً بعــد أمنــه والركع السجود ـ تأمرهم أن يتخذوا من مقــام إبــراهيم م
  تكويناً وترشيعاً، ف� هو مقام املأمور باتخاذ مصًىل منه؟

»فيه آيات بينات مقام إبراهمى«يأ� مقام إبراهيم يف ثانية: 
مــ� تلمــح ـ بــ� معانيهــا ـ  ١

آية، مــن  كلها مقام إبراهمى، وقد ذكرنا يف مرسحها اثنتي عرشة» آيات بينات«وتلمع أن 
أبرزها ـ املعروف بينها عند الكل ـ هو مقام إبراهيم ـ موضع قدمه من الحجر املوجود يف 
املقام حيث هو اآلن، إذ أثرت قدمه املباركة ح� كان يرفع القواعد من البيت، وح� أذن 

  .٢يف الناس بالحج
وك� ملقام إبراهيم أبعاد، كذلك  ٣ذلك الحجر نزل يف مثلث الحجر ـ ك� يروى ـ من الجنة

اتخاذ مصىل منه له أبعاد، أوسعها مقام البيت ككل، فإنه مصىل لكافــة املصــل� يف هــذه 
  املعمورة وسواها، مصىل واسع ابتداًء من البيت نفسه وإىل كافة أنحاء العا�.

املســجد ثم يف مقام الحجر فإن الصالة فيه مفضلة عىل غ�ه مــن كــل أنحــاء البيــت، ثــم 
  الحرام كله، ثم مكة كلها، ثم الحرم كله، ثم املشاعر كلها، فإنها كلها مقام إبراهيم.

بالنسبة لخصوص املقام ـ موقعها الداليل فقهياً لهندسة » من مقام إبراهيم«ـ يف » من«ول
النه ال يكفي مكاناً لصالة، وال مصلٍّ واحٍد فضالً عن مئآت اآلالف، » يف«فلم يقل » مصىل«

                                                        
٩٧: ٣).      ١. 

 
�� ��ه » ��� آ��ت ����ت« ا����م ����  �ّ�). �� ���� ا�� ���ن أو �����ـ ��� ا���� ـ ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا�     ٢

 ا��ٓ��ت ا�����ت؟ ��ل: ���م إ��ا��� ��� ��م ��� ا���� ��ٔ��ت ��� ����ه، وا���� ا����د و���ل إ������.

  ـ أ��ج ا�� ���� وا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� �� ��ب ��ل: ��� و�� ر��ل ا��ّ� ١١٨: ١و�� ا��ر ا�����ر 

:  ��ا ���م إ��ا��� ا��ي ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��م ��� ��� ��� ���م إ��ا�� ��ل �� ��� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ��ل: ���. »وا���وا �� ���م إ��ا��� ����«

 
� ��ل: ���� ���ث أ���ر �� ا���� ���م إ��ا��� و��� ��� أ� ا����م ����). ا����� روي �� أ�� ���� ا�����      ٣

ـ أ��ج ا�����ي وا�� ���ن وا����� وا������ �� ا������ �� ا��  ١١٩: ١إ��ا��� و��� ا����د، و�� ا��ر ا�����ر 

ر��� و�� �� ذ�� ��ٔ��ء �� ��  : ا���� وا����م �������ن �� ��ا��� ا���� ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

أن ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا����ق وا����ب، وأ��ج ا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

وا����م �� ����ن ا���� و�� �� �� ����� �� ����� ��� آدم ��ٔ���� �� ��� ا����ق وا����ب و�� ����� �� ذي 

 .���� و�� ���� إ�� ���
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حتى يصبح كالبيت يصىلَّ حوله من كل االطــراف، مهــ�  »اتخذوا مقام إبراهيم مصىل«ال و 
  وكيف يُجعل خلف املصيل. »إىل مقام إبراهيم«جعل البيت دبراً، وال 

فهي ابتدائية تب� مبتدًء لركعتي الطواف أنه حد املقام ـ وطبعاً » من مقام إبراهيم«وإ�ا 
تبعيضية فان كل املقام ال يسع ملصل واحد فضــالً عــن حيث هو اآلن وك� كان ـ وليست 

  بعضه ولجموع املصل�!.
ذلك بيان ظريف ملبتدء الصالة الخاصة ـ دون كل صالة ـ فقد يشمل خلف املقام وجانبيه 

» من مقــام«من مقام إبراهيم) مه� كان خلفاً وحياالً بعيداً إلطالق «حياله، ما صدق أنه 
منتهى املسجد الحرام، وإن كــان االقــرب منــه فــاألقرب أقــرب يف  ثم املنتهى ـ طبعاً ـ هو 

  ».من مقام إبراهيم«تطبيق االمر، إال أن مختلف الظروف، والحاالت لها مختلف االباعد ل
» عنــد املقــام«، لــيس إال السـالم علـيهموأ�ة أهل البيــت  آله و عليه هللا صىلومستفيض النقل عن الرسول 

فال يُتجاوز املقام إىل البيت فإنه ليس » من مقام إبراهيم«وه� بيانان ل ١»خلف املقام«و
تعنــي الصــالة » من مقام«ِعل�ً أن البيت هو القبلة يف املسجد الحرام، إذاً ف» من مقام«

  إىل البيت، فكيف تتجاوُز قدام املقام إىل البيت؟
إيل املقام، فليقدم عىل جانبي املقــام، ولكــلٍّ » من مقام«قاماً يف والن خلف املقام أقرب م

  منه� مقامات حسب مختلف املقامات.

                                                        
أ��ج ���� وا�� أ�� داود وأ�� ���� �� ا�����  ١١٨: ��١ �� ا��ر ا�����ر » ��� ا����م«��� روي �� ).      ١

ر�� ����� أ��ا����� أر���ً ��� إذا ��غ ��� إ�� ���م إ��ا���  آ�� و ���� ا��� ���وا������ �� ���� �� ���� أن ا���� 

ـ أ��ج ا�����ي وا�� ا����ر �� ���� ��  ����١٢٠ و��� ���� ���� ر����� �� ��أ: وا���وا �� ���م إ��ا�� 

�� ��ف ������ ����ً و��� ��� ا����م ر����� و��ب �� ��ِء ز��م  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ��� ا��ّ�

  �ل ا��ّ����ت �� ذ���� ���� ����� �� ���� و��� أ��ج ا��ٔزر�� �� ���و �� ���� �� أ��� �� ��ه ��ل ��ل ر�

ا���ء ���� ا���اف ������ أ��� ���ض ا����� �ٕ�ذا د��� �����.. �ٕ�ذا ��غ �� ��ا�� ��ٔ�� ��م إ��ا���  آ�� و ���� ا��� ���

إ�� ��� آ�� و ���� ا��� ���أ��ل: �� ��� ���� ��وى ��� » ���� ر����� د�� ا����م ��ج �� ذ���� ���م و���� أ��...

 ا����م أو د��ه.

  ��ل: ��� ��ٔ�� أن ���� ر����� ��اف ا������ إ�� ��� ا����م ���ل ا��ّ� ا����م ����  ����� �� أ�� ��� ا��ّ�و�� ا�

 أن ������� �� ���ه ����� إ��دة ا����ة. »وا���وا �� ���م إ��ا��� ����«�����: 

�� ��ا�� ��ٔ�� ���م إذا ���� «���� ���و�� �� ���ر او ������  ٤٨٥: ١وا������  ٤٢٣: ٤و�� ا����� 

 ا����م ����  ا��ٔ��اري ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  و�� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ�» و�� ر����� وأ���� أ����ً... ا����م ����إ��ا��� 

وا���وا �� «���ل:   �� ر�� ��� أن ���� ر����� ��اف ا������ �� ا����؟ ��ل: ������� ��� ا����م ��ٔن ا��ّ�

 ���� ���� ر���� ��اف ا������. »�����م إ��ا��� ��
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يصيل ركعتي طواف الفريضة بحيال املقام قريبــاً مــن  السالم عليهأبا الحسن  موىس «ولقد رأوا 
بعيداً عن قضية الرضــورة، مهــ�  » من مقام إبراهيم«وذلك  ١»ظالل املسجد لكث�ة الناس

  ».من مقام«حيث املدار هو صدق » خلف املقام«فضالً عن » عند املقام«بعد عن 
» خلــف املقــام«وهو يشمل كل أضالع املقام سعة املسجد الحرام إال ضلعه الِقبيل، ثــم و

» عنــد املقــام«� � يشمل يشمل كل مساحة الضلع الخلفي حتى آخر املسجد الحرام، مه
  كل السطح اليميني واليساري.

فخلف املقام نص يف جعل املقام أماماً كإمام، وعند املقــام يعمــه وحيــال املقــام برجاحــة 
الخلف، إذاً فخلفه هو االول ما صدق الخلف، ثم حياله ما صدق الحيال، وأجمــل تعبــ� 

  ».من مقام«عنه� 
الضلع املواجه للكعبة حيث ال يصح أن يتخذ مصىل إذ  فمن األضالع االربعة للمقام يبقى

مــن «يستلزم استدبار الكعبة، ثم األضالع الثالثة االخرى هي بــ� االحــرى فــاالحرى كلهــا 
يف كونها مصىل االقرب منها فاالقرب إىل املقام حيــث هــو املبتــدءفيها، مــا » مقام إبراهيم

، مه� بَُعدا عن خلــف املقــام وحيالــه صدق أنه مقام، والخلف والحيال البعيد عن املقام
حيث املنتهى هو آخر املسجد الحرام إذ � » من مقام«حسب النص� ولكنه� داخالن يف 

  يذكر هنا منتهى آخر، فلو كان لذكر كاملبتدء!.
وترى إن نيس الصالة خلف املقام حتى قىض مناسكه كلها أو بعضها، عىل أن يرجع فيصيل 

وإن كان ارتحل فإ� « ٢»يرجع إىل املقام فيصيل ركعت�«إن إمكن  خلف املقام؟ طبعاً نعم
  .٣»ال أشق عليه وال آمره أن يرجع ولكن يصيل حيث يذكر

                                                        
����... ا����م �������� �� ����ن رأ�� أ�� ا���� ���� ـ �� ا����� �� ا� ٤٢٣: ٤). ��� ��  ا�����      ١

�� ر���� ا������ ��� �� ��� » ��� ا����م«و�� ������ ». �����ً �� ا����ل ����ة ا���س«ـ  ٤٨٦: ١و�� ا������ 

 ).٤٨٥: ١وا������  ٤٢٤: ٤(ا����� » �� ����� أن ���� ر���� ��اف ا������ إ�� ��� ���م إ��ا���«زرارة: 
 ������ا����م����� ا�� ���� �� أ����  ٤٨٦: ١وا������  ٢٣٤: ٢وا�������ر  ٤٢٦: ٤). ��� �� ا�����      ٢

��ل: ��� �� ر�� ��ف ��اف ا������ و�� ��� ا������� ��� ��ف ��� ا���� وا���وة �� ��ف ��اف ا����ء 

 ».���اف ��� ذ�� و�� ����ٔ���؟ ��ل: ���� إ�� ا����م ����� ر�����و�� ��� أ���ً ���� ا

 
�ـ� ر�ـ�  ا����م ����  ����� أ�� ���� ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ٢٣٥: ٣وا������ر  ٤٨٦: ١). ��� �� ا������      ٣

��� ار��ـ�؟  »وا���وا �� ���م إ��ا��� ����«:  ف ا������ ��� ا����م و�� ��ل ا��ّ���� أن ��� ر���� ��ا

 ���ل: إن ��ن ار���...
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للنــايس كــ� الــذاكر، خــرج موقــف  »واتخذوا من مقام إبراهيم مصــىل«ذلك إلطالق األمر 
� املشقة والحرج، إذ ال عرص يف الدين وال حرج، وإن كان االحوط الجمــع بــ� أن يصــليه

  إلدائه�ً عند املقام، أم وإذا رجع يف سفرة أخرى يقضيه�. ١حيث يذكر، وأن يستنيب
مــا أمكــن »واتخذوا من مقــام إبــراهيم مصــىل«فاألصل  املرجع ـ ككل ـ هو عىل أية حال، 

  دون عرس وال حرج، والجمع ب� الصالة األصيل والوكيل يجمع ب� مختلف الدليل.
لــو اتخــذنا مــن  آلـه و عليـه هللا صـىلالناً سألوا النبي وهنا ويالت من مختلقات الروايات أن فالناً وف

يتبــع ىف وحيــه   ! ويكأن ّهللا »واتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«مقام إبراهيم مصىل فنزلت 
استصــالحاً  آلـه و عليـه هللا صـىلإىل رسوله أهواء فالن وفالن، فه� أحرى باإلتباع وأعرف من الرسول 

  .٢لركعتي الطواف
  كان املقام إىل لزق البيت فقال عمر بــن الخطــاب يــا رســول ّهللا «وك� يُهرف في� يُخرف 

يته عن البيت ليصيل إليه الناس ففعل ذلك رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىل :  فــأنزل ّهللا آلـه و عليـه هللا صىل  لو نحَّ
»واتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«

٣!  
كال! إن املقام هو املقام اآلن ك� كان دون تحول وال تحويــل وال تخويــل يف تحويــل، كــ� 

  البيت هو البيت، واملشاعر هي املشاعر، والحرم هو الحرم.
وألن املطاف يتسع حسب اتساع الطائف� ـ وإىل خلف املقــام بقليــل أو كثــ� ـ فحتــى ال 

ـ  »واتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«ب� الطائف� واملصل�، قد تلمح  تكون فوىض الصدام
أو ما أشبه ـ تلميح بأن املصىلَّ مــن املقــام مــرحيل بجمهــرة املصــل� كــ� » صلوا...«دون 

، وعىل املصل� ان يتخذوا من مقام إبــراهيم مصــًىل  م املطاف عىل املصىلَّ املطاف، فليتقدَّ
ة مقررة محسوبة عىل الجميع، حيث ال يضيق املطاف عــىل إىل آخر املسجد الحرام بصور 

                                                        
). �� ا������ �� ا�� ����ن ��ل: ����� �� ��ٔ�� �� ا����� ���� ر���� ا���اف ا������ ��� ���ج؟      ١

�����   ��: ان ��ن ��وز ����ت أ�� أر�� ������ و�������� �ٕ�ن ا��ّ� ���ل: ����، ��ل ا�� ����ن �� ���� ى

 .»��وا���وا �� ���م إ��ا��� ��«���ل: 

 
�� ا����� ��   ـ أ��ج ا����ا�� ا����� �� ��ر��� �� ا�� ��� ��ل �� ر��ل ا��ّ� ١١٩: ����١ر ). ا��ر ا�     ٢

! و��� ��ج ��� �� ���� وا�����ي �� أ�� ��ل: »وا���وا �� ���م إ��ا��� ����«���م إ��ا��� ���� �����: 

 �� ����� ��� ا����م؟ �����... آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ�

 
 داود �� ����� ��ل:.... ا��ج ا�� ا�� ١١٩). ا����ر      ٣
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  الطائف�.
فاإلسالم بكل مقرارته نظام، وال سي� يف القرارات الج�عيــة تحســباً دقيقــاً رفيقــاً لســالمة 
التطبيق يف كل جليل ودقيق، ومؤ�ر الحج هــو مــن أدق التنظــي�ت الجاعيــة اإلســالمية 

  ».للناسقيام «ـ » ليشهدوا منافع له«السليمة 
فليكن املطاف واملصىل بحيث ال يكون صــدام واحتــدام بــ� الطــائف� واملصــل�، فلــ�اع 
املصلون كتلة الطائف�، ك� عىل الطائف� رعاية كُتل املصــل�، مــع تقــدم األولــ� حســب 

  الحاجة الرضورية لصالح الطواف من متَّسع املطاف.
ا ـ املسجد الح رام كله، وطبعاً يف واجب الطاف، فليقرَّر لكلٍّ ولو أن املطاف أحتل ـ يوماً مَّ

من الطواف والصالة موعد يكفيه، باستثناء أمام املقام إىل البيــت فإنــه مطــاف عــىل أيــة 
حال، ول�اع واجُب كلٍّ من الطواف وصالته، تقد�اً عىل تطوعُّه، وال يجوز إشغال املصــىلَّ 

  . لفرض عىل النفل ك� قّدمه ّهللا خلف املقام مع الزحام ـ ك� املطاف ـ تقد�اً ل
  ثم ويف رجعة أخرى إىل اآلية مسائل:

االوىل: لو تحوَّل املقام إىل غ� مقامه اآلن، � تتحول الصالة خلفه ع� خلفه ك� كان حيث 
املقام ال يختص بذلك الحجر القابل للتحول، بل هو مقامه مــن أرض املســجد الحــرام إىل 

� الكبعة املباركــة واملســجد الحــرام، والحــل الحــرام، حيــث تخوم الس�وات واالرض، وك
  الظاهرة اآلن عىل األرض هي عالمات، وليست هي ـ فقط ـ األصل يف مرسح االحكام.

الثانية: املأمور بالصالة خلف املقام أم عنده هو هو املكلف بطوافها، فــال يســتنيب فيهــا 
عذراً يسقط عنــه أصــالة االمــر، إذاً فــإىل  مه� كلف االمر، إذا إذا ال يسطع أن يأ� باالمر،

اإلستنابة، كاملغيش عليه وامليت ومن أشبه، فإجادة القراءة وسائر الواجبات واالركان وإن 
كانت مفروضة يف تطبيق االمر، إال أنها ال تسمح لإلستنابة، قصوراً عن اإلجــادة أم تقصــ�اً 

  فيها.
عنــد الرضــورة حيــث تســقط الفريضــة  ثم اإلستنابة يف الواجبات هى خالف االصل حتــى

عندها، اللهم إال بدليل، وال دليل عىل الوجوب أو الس�ح يف اســتنابة لصــالة الطــواف إال 
  ن أم النه خارج ال يسطع عىل العودة. ملن يعذر بنفسه عنها، يف نفسه

 الثالثة: ال يجوز له طواف واجب ما � يعرف واجبات ركعتيه كواجباته، إال إذا ضاق وقت
الطواف، فإن طاف يف سعة الوقت وال يعرف واجب الصالة أخرها حتى يعرفها تعل�ً،  أن 
يقتدي يف ركعتي الطواف، فإن صاله� مخالً بصحتها أعادها بعد تعلمها إن أمكــن، فــإن 

  كان خرج أم يف تعلمه حرج، صاله� حيثن� كان واستناب.
ركعتــي الطــواف كــ� الطــواف، فــال فاألمر الذي ال بد منه هنا كضــابطة أن عليــه نفســه 

  استنابه هنا أو هناك إال عند الرضورة، وليس منها عدم معرفته كيف تؤدى الصالة؟.
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الرابعة: ال تجب يف ركعتي الطواف رعاية عدم تقدم النساء عىل الرجــال، قضــية تضــيقها 
  وب.مكاناً وزماناً، ففي رعاية املكان والزمان، إىل رعاية عدم التقدم حرج فال وج

وأخ�اً ذكر مصىل املقام م� يدل عىل أن صالة الطواف فريضة كسائر ما يذكر من فرائض 
  الحج يف القرآن، ولكنها ليست ركناً كسائر أركانه.

ثم والتفصيل إىل سائر املفصالت املخصصة لهذه الفروع، فإ�ا علينا أن نلقي إليكم االصول 
  .١وعليكم التفريع

 »وعهدنا إىل إبراهيم واس�عيل أن طهــرا بيتــي للطــائف� والعــاكف� والركــع الســجود«ثم 
»وطره بيتي للطائف� والقا�� والركع والسجود«مفرسة يف نظ�تها: 

٢.  
فاركع السجود فيه� هم املصلون ـ ككل ـ طائفاً أو عاكفاً أو قا�اص، ثــم الطــائفون هــم 

مسافرون لقرنهم يف آية الحج بالقا��، أم هم أعــم مــنهم ومــن يطــوف بالبيــت وعلــه ال 
أصلح، حيــث التعبــ� عــن خصــوص املســافرين بالطــائف� هــو أوســع مــن معناهــا، كــ� 
والعاكف� ـ علهَّه ـ أعم من املقيم� واملعتكف� يف املسجد الحرام والقاعــدين فيــه، فقــد 

د الحرام، مسافراً أو مقي�ً، معتكفاً أو طائفاً أو مصلياً أم شملت اآليتان كل عابد يف املسج
جالساً فإنه أيضاً عبادة، والتطه� املأمور به هو ـ ككل ـ تعبيد الكعبة املباركة �ــا حــواله 
لهؤالء العباد، إزاحًة ملعا� الـرشـك، وإراحــة للموحــدين �عــا� وطقــوس التوحيــد، فــيعم 

  اطنة.تطه�ه عن كل االرجاس ظاهرة وب
بأوىل وأحرى إىل طهارة نفوس هــؤالء، وطهــارة مالبســهم وأبــدانهم، » طهرا...«وقد تلمح 

  .٣»طهراً «وطهارتهم عن االحداث، فمثلث الطهارة قد تعنى ضمن املعني من 
ع إىل املسجد الحرام ـ هو نفس الكعبة املباركة، فقــد» بيتي«وألن أظهر مصاديق   ـ املوسَّ

                                                        
���� ��� ��� ا�������، و��ل: ���  ا��ـ��م ������ ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل ا���دق  ١٢٣: ١). ��ر ا������      ١

إ����   ���رك و����� �� ���� �� أ���س ا������� ��ٔو�� ا��ّ�  ��� إ��ا��� ا���� و�� ا���س ��� ا����� إ�� ا��ّ�

 ����ن.��ي ����� �ٕ��� أ��� �� آ�� ا����ن ����ً ������ن �����ت ا���� و��

 
٢٦: ٢٢).      ٢. 

 
 أ����ـ��ا��ـ��م ���ـ�  �� ا����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��ـ� ا��ّـ�  ). ا����ر �� ���ب ا��� ���� ���� �� ���� ا��ّ�     ٣

�� و�� ���ل: إن ���ا ���� �������� وا������� وا���� ا����د، ������   ا����ء إذا أ��� ا����؟ ��ل: ��� ـ إن ا��ّ�

 ����� أ�� ���� إ�� و�� ���� �� ��� ��� ا���ق وا��ذى و����.
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يظهر من اآلية جواز الصالة يف جوف البيت، واما الطواف فال يرشع إالَّ حول البيت لــنص 
وكيف� توجهت يف جوف البيت كنت متجهــاً إىل القبلــة  »ثم ليطوفوا بالبيت العتيق«آخر 

ألنه كله قبلة من داخله ك� هي من خارجه، اللهم إال من يقوم عىل أرشاف سطح البيت 
  لقبلة فال تصح، إال مستقبالً لسائر االرشاف.فليست صالته إىل ا

إال الخارج� عن البيت واملسجد الحرام،  »حيث� كنتم فولوا وجوهكم شطره«وليس يعني 
  حيث الشطر هو الجانب، وهي عني شطر املسجد الحرام.

  حول صالة الجمعة
  (سورة الجمعة ـ مدنية ـ وآياتها إحدى عرشة)

  لرَِّحيِم الرَّْحَمِن ا   ِبْسِم ّهللا 
وِس الَْعِزيِز الَْحِكيِم ُهَو الَّــِذي بََعــَث ِيف     يَُسبُِّح ّ�  َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض الَْملِِك الُْقدُّ َما ِيف السَّ

يَِّ� رَُسوالً ِمنُْهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهْم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة وَ  إِْن كَــانُوا ِمــْن اْألُمِّ
   قَبُْل لَِفي َضالٍَل ُمِبٍ�  وَآَخِريَن ِمنُْهْم لَ�َّ يَلَْحُقوا ِبِهْم َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم  ذَلـِـَك فَْضــُل ّهللا 

لُوا التَّْوَراَة ثُمَّ لَْم يَ    يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوّهللا  ْحِملُوَهــا كََمثـَـِل ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ
بُوا ِبآيَاِت ّهللا  الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمَ�    َوّهللا    الِْحَ�ِر يَْحِمُل أَْسَفارا ِبئَْس َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ

اِس فَتََمنَّْوا الَْمــْوَت إِْن كُنــتُْم ِمْن ُدوِن النَّ     قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِْن زََعْمتُْم أَنَّكُْم أَْولِيَاُء ّ� 
َمْت أَيـْـِديِهْم َوّهللا  َعلِــيٌم ِبالظَّــالِِمَ�  قـُـْل إِنَّ الَْمــْوَت الَّــِذي    َصاِدقَِ� َوالَ يَتََمنَّْونَُه أَبَدا ِ�َا قَدَّ

َهاَدِة فَيُنَبِّئُُكْم ِ�َا كُنتُْم تَْعَملُوَن تَِفرُّوَن ِمنُْه فَإِنَُّه ُمالَقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إَِىل َعالِِم الَْغيِْب وَ   الشَّ
الَِة ِمْن يَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إَِىل ِذكِْر ّهللا  َوذَُروا الْبَيَْع ذَلُِكْم    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي لِلصَّ

وا ِيف اْألَرِْض َوابْتَُغــوا ِمــْن فَْضــِل ّهللا َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنتُْم تَْعلَُموَن  فَِإذَا قُِضيَْت الصَّ     الَُة فَانتَِرشُ
وا إِلَيَْها َوتََركُوَك قَاِ�ا قُْل َمــا    َواذْكُُروا ّهللا  ا رَأَْوا تَِجارًَة أَْو لَْهوا انَفضُّ كَِث�ا لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن َوإِذَ

  َخْ�ُ الرَّازِقَِ� .   ارَِة َوّهللا َخْ�ٌ ِمْن اللَّْهِو َوِمْن التِّجَ    ِعنَْد ّهللا 
، املرشف بها  الذي يؤ� فيها أفضل فرضة من فرائض ّهللا   سورة تسمى باسم أفضل أيام ّهللا 

، ك� وأن ســورة الحــج آلـه و عليـه هللا صىلاملسلمون، املفضلون بها عمن قبلهم ك� يروى عن النبي 
الة الجمعة يف فرضها وفضلها، بل هي تسمت باسم هذه الفريضة العظمى التي تزامل ص

  أفضل منها فإنها مؤ�ر سنوي عاملي تشكل مملكة الحج، هذه مؤ�ر اسبوعي بلدي.
ثم النجد سورة اخرى تتسمى باسم أية فريضة إسالمية سواه�، م� يوحي �دى أهميــة 
هذين الفرض� الج�عيــ� اللــذين هــ� كمفتــاح لســائر الفــرائض، يجمعــان بــ� شــتات 

  لقطاعات املسلمة التي تفصلها فصاالت االمكنة واللغات والطائفيات والقوميات.ا
مــن يــوم   فصالة الجمعة سيدة الفرائض، ك� يــوم الجمعــة ســيد االيــام وأعظــم عنــد ّهللا 

االضحى والفطر، فإن له من سابق الفضل وواقعه والحقه عرب الزمن مــا لــيس لغــ�ه مــن 
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  االيام:
ه الخلق بعد األدوار الستة للخلق، فالجمعة يف هذا االسبوع العاملي في  فإنه يوم جمع ّهللا 

هو يوم الجمع العام، ك� أنها كث� الجمع، ولذلك جعل عيد اإلسالم االسبوعي ألنه ج�ع 
  الرشائع، ولك�ة الجمع املفروض يف فرضها.

وجته، وفيه فيه آدم حيث أتمَّ جمع روحه إىل جسه، وفيه جمع له ز   ثم هو يوم خلق ّهللا 
عليــه عــن خطيئتــه، وفيــه   أسجد له مالئكته، وفيهأدخله وزوجته الجنــة، وفيــه تــاب ّهللا 

  للنــار كــو� بــرداً وســالماً عــىل إبــراهيم، وفيــه فــدى ّهللا   أهبطه إىل االرض، وفيه قال ّهللا 
 ليعقــوب دعــاءه،  عن أيوب كربه، وفيه استجاب ّهللا   إس�عيل بذبح عظيم، وفيه كش ّهللا 

تعاىل واالنبياء واالوصــياء، وفيــه   وفيه حملت السيدة مريم السيد املسيح، وفيه خلق ّهللا 
قومتــه الثــائرة، وفيــه  السـالم عليهأمره، وفيه قام إلمام الحس�  آله و عليه هللا صىلتعاىل ملحمد   جمع ّهللا 

  مة الكربى.، وفيه ـ ب� الظهر والعرص ـ تقوم القياالسالم عليهيقوم القائم املهدي 
ليلتها غرّاء، ويومها زاهر، وليس عىل وجه االرض يوم تغرب فيه الشمس أك� معــاىف مــن 

عز وجل فيه الحسنات، و�حو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات،   النار منه، يضاعف ّهللا 
  ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقيض فيه عظام الحاجات، ما دعــا ّهللا 

أن يجعلــه مــن عتقائــه   من الناس وعــرف حقــه وحرمتــه إال كــان حــت�ً عــىل ّهللا  يف أحدٌ 
وطلقائه من النار، فمن وافق منكم يوم الجمعة فــال يشــتغلن بيشــء غــ� العبــادة، كــ� 

السالم عليهمواأل�ة االطهار  آله و عليه هللا صىلوردت بذلك االخبار عن الرسول األقدس 
١.  

، جعل وقتها هذا اليوم املبارك امليمون، طاملا  وألن صالة الجمعة هي القمة يف فرائض ّهللا 
  تكسب الجمعة من صالة الجمعة فضالً عظي�ً عىل فضائلها.

ر العاملي السنوي ـ الحج ـ تجمع من إن فريضة الجمعة مؤ�ر اسبوعي يهييء الجو للمؤ�
املسلم� ألدائها واالست�ع إىل خطبتيها السياسيت� اإلسالميت� آالفاً من املسلم� العائش� 

  يف الدائرة التي تقام يف مركزها الجمعة.
  اآليات االوىل يف هذه السورة هي تقدمات وتهيئات آليات فــرض الجمعــة، فإنــه ذكــر ّهللا 

ه، الحافل محامده، ولذلك نرى مطلع السورة كيف يقرر حقيقــة التســبيح الجامع مجامع
  ، فلتكن الجمعة جمعة يف ذكــر ّهللا  املستمرة من الكائنات كلها، فإنها جمعة يف تسبيح ّهللا 

  وتسبيحه:
وِس الَْعِزيِز الْحَ     يَُسبُِّح ّ� « َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض الَْملِِك الُْقدُّ   :»ِكيمِ َما ِيف السَّ

                                                        
 ، �ٕ�ن �� �����ه ���ن ا����د�� �� ز��دات ��ر��.٢٨٦ـ  ٢٦٣ص ��٨٩ا����� ). را�� ا����ر ا���     ١
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من كائنات االرض والس�وات، والصفات   ملضارعتها توحي باستمرارية التسبيح ّ� » يسبح«
  االربع هي كدعائم لهذا التسبيح الشامل:

الــذي » القدوس«�لك الكائنات مدبراً لها ـ يسبَّح، ف� كل ملٍك يسبح، إ�ا »: امللك«فألنه 
الغالب » العزيز«ال كل ملك قدوس يسبح، إ�ا كله قداسة ونزاهة: ذاته وصفاته وأفعاله، و 

عىل أمره، فإن املغلوب عىل أمره قد يضطر ملا ال يسبح وينزه، وال كل ملك قــدوس عزيــز 
»: امللك القدوس العزيز الحكيم«يسبح، فقد ال يكون حكي�ً يف ملكه وقدسه وعزته، وإ�ا 

الــذي تســبحه الكائنــات  الذي هو حكيم يف ملكه، حكيم يف قدسه، حكيم يف عزتــه، فهــو
وتنزهه، ذاتاً وصفاٍت وأفعاالً، عن كل ش� ورين، تسبحه طوعاً أو كرهاً، فإن الكائنات �ا 

وما ترى «هي مخلوقة، إناه بألسنة الذوات والصفات تسبح خالقها من كل نقص وتفاوت 
  .»يف خلق الرحمن من تفاوت

هذا الرسول وهو البقية الباقية من هذا اإلله العظيم يبعث لخلقه رسوالً،ترى كيف يكون 
  : والال متناهية من رح�ت ّهللا   رساالت ّهللا 

يَِّ� رَُســوالً ِمــنْهُْم يَتْلُــو َعلَــيِْهْم آيَاتِــِه َويـُـَزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهــْم الِْكتَــاَب «  ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُمِّ
  :»ٍل ُمبِ�ٍ َوالِْحْكَمَة َوإِْن كَانُوا ِمْن قَبُْل لَِفي َضالَ

ترى من هم االميون هنا، والرسول منهم ومبعوث فيهم؟ اهم غ� الذين أوتوا الكتاب من 
ومــنهم أميــون ال «موحدين ومرشك� ومادي�، فالكتا� لــيس محــط الــدعوة اإلســالمية؟: 

»يعلمون الكتاب إال أما�
ن الكتــاب إال وهؤالء االميون من أهل الكتاب الذين ال يعلمــو  ١

وقل «أما�، ومن سواهم الذين � يؤتوا الكتاب، هؤالء وهؤالء تشملهم الدعوة اإلسالمية!: 
»للذين أوتوا الكتاب واالمي�

استفهام تقرير ملن أسلم وإنكار عىل من � يسلم، فال تخص  ٢
  الرسالة اإلسالمية هؤالء االمي�!

؟ »لتنــذر أم القــرى«وألنهــا ســميت أم القــرى: » مكة املكرمة«أم هم العرب من أم القرى 
لتنــذر أم القــرى مــن «ولكنهم اللبنة االوىل يف بناية هذه الدعوة ومنطلقها إىل من حولها: 

»حولها
القرى جمع محىل بالم «: الجنة والناس أجمعون، واملكلفون سواهم إن كانوا، فإن ٣

                                                        
٧٨: ٢).      ١. 

 
٢٠: ٣).      ٢. 

 
٩٣: ٦).      ٣. 
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القــرى واملجتمعــات، فهــي املكلفــون أجمــع، املحتفــون حــول االستغراق تستغرق كافــة 
العاصــمة الرســالية األم، مهــ� كــانوا بعيــدين مكانــاً وأن يف الســ�وات، فضــالً عــن هــذه 

»وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ«املعمورة الصغ�ة: 
: من بلغه القرآن، إنســاناً ١

»إليكم جميعاً   الناس أ� رسول ّهللا قل يا أياه «وغ� إنسان، و
٢

»وما أرسلناك إال كافة للناس«
٣ 

تعمها وسائر من » من بلغ«ال تختصه بالناس، وك� تدل ثنائية الخطابات يف الرحمن، ثم و
  يبلغه:

أجــع أميــون يف آية الجمعة قد تعني املكلف� أجمــع والرســول مــنهم ألنهــم » األمي�«ف
»وما كنت تعلمها أنت وال قومــك«بالنسبة للقرآن قبل نزوله، ك� الرسول كذلك: 

فقومــه  ٤
وعلمــك مــا � «هم املرسل إليه أجمع: طول العا� وعرضه! ثم وله خاصة وبأحرى لغــ�ه: 

»تكن تعلم
»ما كنت تدري ما الكتاب وال اإل�ان« ٥

وما كنت تتلو من قبله من كتــاب وال « ٦
»تخطه بيمينك إذاً الرتاب املبطلون

٧.  
إن االمية ـ وهي النسبة إىل االم ـ تعني الجهل واقعياً أو نسبياً، واقعياً ملن يجهل كل يشء 

كم من بطــون أمهــاتكم ال اخرج  وّهللا «وحياً وسواه: أن ظل ال يعلم شيئاً ك� ولد من أمه: 
»تعلمون شيئاً 

  وهذه هي االمية املحضة. ٨

                                                        
١٩: ٦).      ١. 

 
١٥٨: ٧).      ٢. 

 
٢٨: ٣٤).      ٣. 

 
٤٩: ١١).      ٤. 

 
١١٣: ٤).      ٥. 

 
٥٢: ٤٢).      ٦. 
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ثم النسبية فهي درجات: ممن درس علوماً غ� كتابية، فإنه أُمي بالنســبة للــوحي الكتــا� 
مه� كان مثقفاً يف سواه وألعىل درجات الثقافة، فهو من األمي� وجاه الذين أوتوا الكتاب 

  .»قل للذين أوتوا الكتاب واالمي�«ا ما درسه: وإن � يدرسو 
فهو أمي »ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أما�«ومن أو� الكتاب وال يفهمه إال أما�: 

  يف علم الكتاب رغم أنه كتا�.
فإنــه » أم الكتاب: القرآن الكريم«ومن أو� الكتاب وعلمه، ولكن � يؤمن بالوحي االخ� 

م القرآن مه� كان عبقرياً يف سائر الوحي قبل القــرآن، ويف ســائر العلــوم أمي بالنسبة لعل
سوى الوحي، وهذه هي حالة املكلف� أجمع ومنهم الرسول االمي، ومعه مالئكة الــوحي 

  وجربيل، حالتهم قبل وحي القرآن: أنهم كلهم أميون، املوحدون منهم واملرشكون.
ئر االمي� بالنسبة للقــرآن قبــل وحيــه، إضــافة إىل أنــه � أمي كسا آله و عليه هللا صىلفالرسول محد 

يقرء عىل أي مقرٍء و� يكتب عند أي كاتــب قبــل نــزول القــرآن، وإن كــان موحــداً يلهــم 
بواسطة أفضل ملك من مالئكة الوحي ليله ونهاره يرشده سبيل املكــارم ويعلمــه أحســن 

  أخالق العا�.
لف� يف الطول التــاريخي والعــرض الجغــرايف، يف إنه أمي مبعوث يف االمي� وهم كافة املك

  !»لتنذر أم القرى ومن حولها«الس�وات واالرض�: 
ولنئ كان االميون يف آية الجمعة هم أهايل أم القرى، فهل رسول فــيهم، ال إلــيهم خاصــة، 

هو رسول العا� أجمع، ألنه ولد فيهم، وأنهم محط الدعوة االوىل ومنطلقها » فيهم«وإ�ا 
  العا� أجمع.إىل 

ثم وبعد أن نزل عليه القرآن زالت أميته وأصبح أقرء للقراء �ا يقرء أم الكتاب حافظاً لــه 
غ� ناس، معل�ً فيه للجنة والناس، ومن أكتب الكتاب، حيث االمية هذه خاصة �ــا قبــل 

»وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذاً الرتــاب املبطلــون«نزول القرآن: 
١ 

  !٢ وأما بعده فأنت تتلوا وتخط �ا أوحى ّهللا 

                                                                                                                                                         

 
٤٨: ٢٩).      ١. 
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���ء و���� ������ و����� �����ً (��ر ا������  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ������� ا���ا�� �� ا�ٕ���م ا����� 
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ك� وزالت االمية ممن أرسل إليهم، كــٌل حســب وعيــه، فأهــل القــرآن درجــات يف علمــه 
  واإل�ان به، ك� أن غ�هم دركات يف اميتهم عل�ً وإ�اناً به.

أمــاتتهم الجهالــة الجهــالء، وأرقــدتهم عــن النهــوض  يف الذين»: الذي بعث«  ّهللا » هو«ف
العامل� أجمع، ولقد كانت أميته عن أيعلم أك� مــن بعضــهم »: يف االمي�«بأعباء الحياة: 

وطاعته بإرشاد مبارش من ملــك   كتابة وقراءة: وحي الكتاب وسواه، اللهم إال يف معرفة ّهللا 
  :»يتلو...«اذا: يف البرشية واالمية أم م» رسوالً منهم«الوحي 

، وتزكيتهم،  ثم املهمة من هذه الرسالة السامية يف املرسل إليهم ثالثية هى: تالوة آيات ّهللا 
ربنا وأجعلنا مسلم� لك ومن «: السالم عليهوتعليمهم الكتاب والحكمة، وك� يف دعوة إبراهيم 

ياتك ويعلمهم الكتاب ذريتنا أمة مسلمة لك... ربنا وأبعث فيهم رسوالً منهم يتلوا عليهم آ 
»والحكمة ويزكيهم

ه و عليه هللا صىلولذلك يقول الرسول  ١   ولقد سمع ّهللا » : (أنا دعوة أ� إبراهيمآـل
  .٢دعوته يف محمد وإثني عرش إماماً من عرتته ك� يف التوراة

وهل تتقدم التزكية عىل تعليم الكتاب والحكمة يف االهمية، أو يف واقع الرتبية؟ اخــتالف 
الرتتيب بينه� يف اآليت� يوحي بعدم التقديم وهو الحق، فإنه� ماًع يتساوران متعــاون� 

زكية التي ال تحمل التعليم يف الرتبية اإلسالمية، دون أن تكون لكلٍّ مدرسة عىل حدى، فالت
جاهلة دنسة، والتعليم الذي ال يحمل التزكية جانل دنس، فرب عا� ال عقل له، فاإلســالم 
ال يريد عل�ً بال تزّك وال تقوى بال علم، فليس بإمكان املسلم أن يحلق عىل املثل العليا إال 

اد العلم والحكمة بآيات بجناحي العلم الحكيم والتقوى، وكل منه� يساند اآلخر، كل� ازد
  ازداد التز� كالعكس �اماً.  ّهللا 

ثم التالوة ال تعني القراءة اللفظية فحسب، فإناه من الرسول املعلم املــز� قــول بليــغ يف 
»وقل لهم يف أنفسهم قوالً بليغاً «األنفس: 

وال يبلغ القول االنفــس إال إذا خــرج مــن حــاق  ٣
طرة القائل وفكرته وعقله واع�له، وهــذه هــي الــتالوة حقــاً، وكــ� هــي النفس، مازجاً ف
تالها: تبعها، فالرسول يتلــو القــرآن  »والشمس وضحاها * والقمر إال تالها«لغوياً: املتابعة: 

إتباعاً له يف كافة املجاالت، ويتلوه عليهم ك� تاله هو يف نفسه، إتباعه لــه، وإتباعــاً لهــم، 

                                                        
١٢٩: ٢).      ١. 
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هم تجعلهــم علــ�ء حلــ�ء حكــ�ء أزكيــاء، إضــافة إىل مــا يعلمهــم وهكذا تالوة لــه علــي
  ويزكيهم.

ثم تعليم الكتاب ـ القرآن ـ له درجات، لفظياً وتعب�اً ويف إشاراته ولطائفه وحقائقه، عىل 
عىل أربعة أشياء عــىل العبــارة واإلشــارة واللطــائف   : (كتاب ّهللا السالم عليهحد قول اإلمام عيل 

ارة للعــوام، واإلشــارة للخــواص، واللطــائف لألوليــاء، والحقــائق لألنبيــاء) والحقائق، فالعب
فقرينة اإلشارة التي هي بعد املعنى تفرس العبارة، باملعنى األويل الحــريف لآليــات، وقبلــه 
علم ألفاظها، وبعده الثالثة االخرى، الناتجة عن التأنق والتعمق والحكمة يف نضد معانيها 

  ونضج مواضيعها.
ك يف علــم »الحكمــة«كذلك » يعلمهم«علمهم الكتاب، كال� حسب فهمه ووعيه، وهكذا ي

الكتاب، كيــف يفرســ بعضــه بــبعض، والحكمــة يف هــذه املعــا� الحكيمــة مــن الكتــاب، 
والحكمة العقلية، والحكمة العلمية، والحكمة األخالقيــة، والحكمــة العمليــة، والحكمــة 

  عن الصواب.النظرية، والحكمة عن كل فصل يفصل اإلنسان 
وإن الحكمة هي الوصل الحكيم: كيفيــة خاصــة يف وصــل املفصــول، توصــل اإلنســان إىل 
الغاية املطلوبة، فمجرد علم الكتاب، بألفاظه ومعا� آياتــه فــرادى ال يغنــي، إال بحكمــة، 

ترتيب آيات، ل� تفرس بعضها بعضــاً، وينطــق بعضــها عــىل بعــض، فــإن الفــوىض يف ¨ ف
عن إرتباطاتها، تخلق إرتباكات وتظهر تناقضات، وك� نراها من الكث�  تفس� اآليات، جهالً

ممن ال حكمة له يف تفس� الكتاب، فال سبيل ناجحة يف تفس� الكتاب إال �سكاً بالكتاب، 
والذين �سكون بالكتاب إنــا ال نضــيع أجــل «إياها:  آله و عليه هللا صىلبالحكمة التي علمنا الرسول 

»املصلح�
فمن اإلفساد يف الكتــاب التمســك بغــ�ه يف تفســ�ه، مــن أهــواء ضــالة، وآراء  ١

فاسدة، وأقاويل مبع�ة، اللهم إال الكتاب كأصل، وما روي عــن حملــة الكتــاب كفــرع إذا 
: (لقد ك�ت عيلَّ الكذابة وســتك� فمــن كــذب عــّيل آله و عليه هللا صىلوافقه ك� تواتر عن الرسول 

وسنتي فأنا قلته،   ء مقعده من النار ف� جاءكم من حديث يوافق كتاب ّهللا  فليتب متعمداً 
  ـ وسنتي ـ فلم أقله).  وما جاءكم من حديث يخالف كتاب ّهللا 

مــا مــن «إن هذه الحكمة وسواها من الِحكم هي كلها يف القرآن، وقليل من يعرفونهــا ف
ولكن ال تبلغــه عقــول الرجــال) اللهــم إال   أمر يختلف فيه اثن� إال وله أصل يف كتاب ّهللا 

عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب   وأذكروا نعمة ّهللا «رجاالت الوحي ومن يحذو حذوره: 
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»والحكمة
١.  

نرى الكتاب والحكمة مقرون� يف عرشات من اآليات، م� تؤكد أن الكتاب املنفصــل عــن 
معانيه، هذا الكتاب ال يكفي هــدى، بــل وقــد ينقلــب  الحكمة فيه، أو الحكمة يف تفس�

»وننزل من القرآن مــا فيــه شــفاء ورحمــة للمــؤمن� وال يزيــد الظــامل� إال خشــاراً «ضالالً 
٢ 

»حكمة بالغة«والقرآن 
لكل فصل فيه تبــاب، وبعــد الحكمــة يف تفهــم الكتــاب يــأ� دور  ٣

� يتوجب عىل املسلم يف صــالح الحيــاة، علميــة وعمليــة واختالقيــة، الحكمة يف سواها م
  سياسية واقتصادية، وكل ما تتطلبه الحياة الحكيمة السليمة كأفضل ما �كن.

»يز� من يشــاء  بل ّهللا «:  : يف الحق ليست التزكية إال من ّهللا »ويزكيهم«
إال أنــه ال يــز� ءال  ٤

»من زكاها قد أفلح«من تز� 
»خالدين فيها وذلك جزاء من تز�« ٥

  ... ولكن� التزكية من ّهللا ٦
  والتز� من املكلف� ال يكونان إال بوسيط وهو رســول الــوحي، إذ يتلــو علــيهم آيــات ّهللا 

والســلوك مــن ويعلمهم الكتاب والحكمة فيزكيهم: تزكية للضم� والشعور، تزكية للعمل 
االساط� الغامضة الحمقاء، إىل اليق� الواضح، ومن رجس الفــوىض الآلخالقيــة إىل طهــارة 

  اإل�ان السليم، تزكية للفرد والج�عة املسلمة سواء:
: فإنه يخرجهم من الظل�ت إىل النور بإذن ربهم، إىل »وإن كانوا من قبل لفي ضالل مب�«

من األمي�، ال ونفسه  آله و عليه هللا صىلفيهم وإليهم الرسول رصاط العزيز الحميد، وهم من بعث 
، منذ كــان فطــي�ً، إىل  املقدسة، فإنه كان قبل القرآن مسرتشداً بأعظم ملك من مالئكة ّهللا 

  أن أهتهدى بهدي القرآن.

                                                        
٢٣١: ٢).      ١. 

 
٨٢: ١٧).      ٢. 

 
٥: ٥٤).      ٣. 

 
٤٩: ٤).      ٤. 

 
٩: ٩١).      ٥. 

 
٧٦: ٢٠).      ٦. 
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كان ضاًال مبيناً لحد سمي �حمد االم�، وإن  آله و عليه هللا صىلفمه� كان ضاللهم مبيناً، كان هداه 
عن هدى القرآن قبل وحيه، ولكنه � يكن ضالالً عن أصل الحق، وإ�ــا عــن كــ�ل الحــق 
و�امه، واالنبياء كلهم ـ عىل هداهم ـ كانوا ضال� عن وحي الكتاب قبل قضاءه، فضاللهم 

  هذا أهدى من هدى من سواهم، فإن كال درجات.
  .»ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ َوآَخِريَن ِمنُْهْم لَ�َّ يَلَْحُقوا ِبِهْم وَ «
كــ� » ملــا يلحقــوا بــه«االميــ� » آخــرين مــنهم«االمي� (آياته...) ويتلو عىل  »يتلو عليهم«
ه و عليه هللا صىلبعثه » وآخرين منهم« فيهم، وإن جــاءوا بعــده، حيــث البعثــة ابتــدأت بــه، ثــم  آـل

  .١استمرت بحملة رسالته
فمه� كانت تالوته وتعليمه وتزكيته مدى حياته بنفسه القديسة، أصالة، وبوكالءه وكالة، 
فهذه املهمة اإلسالمية الخالدة يحملها أولوا الفضل والعلم بعده وإىل يوم القيامة الكربى، 
دون وقفة عن هذه املس�ة الفاضلة، فمن حملها و� يحملها فمثله كمثل الحــ�ر يحمــل 

إن الذين يكتمون ما أنزلناه من «واملالئكة والناس أجميعن:   أسفاراً وأولئك عليهم لعنة ّهللا 
ويلعنهم الالعنــون *   البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم ّهللا 
»إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب رحيم

٢.  
إن أ�ة الدين ـ املعصــوم� ـ والعلــ�ء الربــانيى، هــم ـ عــىل درجــاتهم ـ خلفــاء الرســول 

يف هذه املهمة الثالثية اإلسالمية، فمن يرتكها و� يفعل ذلك يلق أثاماص، ويــالٌي  آلـه و عليه هللا صىل
  ربه ُمهاناً.

وهــم الجنــة والنــاس  لحوقاً يف االميــة يف التكليــف ك�هــم، ويف الــزمن» ملا يلحقوا بهم«
الغالب عىل مــا يعرقــل الســ� عــن هــذه املســ�ة  »وهو العزيز«أجمعون إىل يوم يبعثون 

يف غلبه ويف أتقان هذا الكتــاب والحكمــة والتزكيــة لحــد تشــمل طــول العــا� » الحكيم«
  .٣وعرضه

                                                        
 ».����«و» ���«��� ��� ��� » آ����«). ف     ١

 
١٦٠: ٢).      ٢. 

 
: أن آ�� و ���� ا��� ���  ل ا��ّ�ا��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� �� ��� �� ��� ��ل: ��ل ر�� ٢١٥: ٦). ا��ر ا�����ر      ٣

وآ�ـ��� �ـ��� ��ـ� «�� أ���ب وأ���ب أ���ب ر��� �� أ����� و���ء �����ن ا���� ���� ��ـ�ب، �ـ� �ـ�ء 

أ��ل ����ء �� ا��ٓ���� و����ا ����، �������ن ��� ����ه �� ���� ا�����ـ�� �ـ�  »�����ا ��� و�� ا����� ا�����

 ���� ا����ل ���� ����� أ�����.ا���� وا���س أ�����، وإ��� ذ
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الَِة ِمْن يَْوِم الُْجُمَعــِة فَاْســَعْوا إَِىل ِذكْــِر ّهللا « َوذَُروا الْبَيْــَع    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا رإِذَا نُوِدي لِلصَّ
  :»ذَلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنتُْم تَْعلَُمونَ 

وشمول الرســالة املحمديــة، والتنديــد �ــن ُحمــل  ، اآليات املسبقة بعمومها يف تسبيح ّهللا 
الرشيعة ثم � يحملها، إنهــا تقــدمات وتنبيهــات لفريضــة الجمعــة، أنهــا جامعــة شــاملة 
للمكلف� أجمع من تواجد زمن الوحي، وآخرين منهم � يلحقوا بهم، إال املعــذورين ـ إىل 

  يوم الدين.
ـ أجمع ـ الهلم إال من � يؤمن، فكيف  تبدء اآلية بخطاب شامل للذين آمنوا بهذه الرسالة

  يخاطب �ا هو من فروع ومالزمات اإل�ان؟!.
ولينتبه املؤمنون يف مثلث التنبيه مــدى » ها» «أي» «يا«ويف هذه البداية تنبيهات ثالث: 

  أهمية هذه الفريضة اإللهية.
رص ومرص، طول هم املؤمن� كافة، وجاء الكافرين كافة، املؤمنون يف كل ع» الذين آمنوا«و

العا� وعرضه، من الجنة والنــاس أجمعــ�، ومــن معهــم مــن املكلفــ�، وإىل يــوم الــدين، 
ه و عليـه هللا صىل  فالسعي إىل فريضة الجمعة هو من لوازم اإل�ان، وك� يف خطبة لرسول ّهللا  يــوم آـل

  .١واليوم اآلخر فعليه بالجمعة: يوم الجمعة)  ومن كان يؤمن باّ� «الجمعة: 
ك� وأن هذا الشمول هو مــن طبيعــة الفــرائض اإلســالمية. ف(حــالل محمــد حــالل يــوم 
القيامة، وحرامه حرام إىل يوم القيامة)، ثم ال توجــد أيــة حجــة تخــتص فريضــة الجمعــة 

بت عــرض الحــائط ملخالفتهــا الكتــاب باملؤمن� زمن حضور املعصوم�، ولــو كانــت لرضــ
أنه خطب ألول جمعــة أقامهــا  آلـه و عليه هللا صىلوالسنة الثابتة، ومنها ما رواه الفريقان عن النبي 

أفرتض عليكم الجمعة يف مقامي هذا، ىف يــومي هــذا، يف   إن ّهللا «يف املدينة املنورة فقال: 
ها استخفافاً بهــا، أو جحــوداً لهــا، فــال شهري هذا، يف عامي هذا، إىل يوم القيامة، فمن ترك

له شمله، اال وال صيام له، أال وال بّر له، أال وال زكــاة لــه، أال وال حــج لــه، أال وال   جمع ّهللا 
، و� يُســت� ـ ٢»عليه  صيام له، أال وال ِبّر له، أال وال بركة له حتى يتوب، فمن تاب تاب ّهللا 

                                                                                                                                                         

 
 ����ً �� ��ح ا���� ���� أ�� ا�����. ٢١١ص ٨٩). ���ر ا����ار ج     ١

 
����، وا���� أ��  آ�� و ���� ا��� ���، و��ا�� ا���ٓ�� ��� ٢٨ح ٧ص ٣، و���� ا����� ج٣١٨: ٦). ا��ر ا�����ر      ٢

 ١، ورواه ا����� ا����� �� ر���� ا�����، و�� ��� ا�� ���� جآ�� و ���� ا��� ���ا����ح ا��ازي �� �����ه �� ���� ��� 

 ��ب ��ض ا�����. ٤٣٣ص

��ض   ��� ��م ا����� و��ل ����: وأ����ا أن ا��ّ� �آ� و ���� ا��� ���وروى ا���� ا��او��ي �� �� ا��ٔ���ب أن ا���� 
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يف من أستثني ـ املؤمنون زمن غيبة اإلمام املعصوم رغم استثناء املجنون والصغ� واللذين 
  .�١ يشمله� قلم التكليف

: ف� هي الصالة من يوم الجمعة والنداء لها؟ هــل إنهــا »إذا نودي للصالة يف يوم الجمعة«
صالة غ� فريضة الظهر أو الجمعة؟ وال نعرف إسالمياً صالة أُخرى غــ�ه� يــوم الجمعــة، 

ختص فرضها بيوم الجمعة، وال يجب االجت�ع فيها فهي إذاً بينه�، فهل هي الظهر؟ وال ي
بندءا أو غ� نداء! إذاً فهي صالة الجمعة، كل ذلك إضافة إىل اإلجــ�ع والرضــورة أن آيــة 
الجمعة نزلت بشأن صالة الجمعة، وك� يؤيده متــواتر الســنة مــن طريــق الفــريق� عــن 

  .السالم عليهموعىل آله الكرام  آله و عليه هللا صىلالنبي 
وأما النداء لها ـ فهل هي القول: (الصالة)؟ وليست إال لصــالة األمــوات والعيــدين! أو(إىل 
صالة الجمعة)؟ وال نعرف إسالمياً نداًء كهذه لصالة الجمعة، و� تسبق من أ�ة الجمعات 

  هكذا نداء!.
طها؟ أو أنها إقامتها ك� عن بعض املتفقه� املشرتط� يف وجوب الحضور لها إقامتها برشو 

ثم يأ� دور البحث عن املقيم لها، هل هــو املعصــوم؟ أم واملــأذون مــن قبلــه خاصــاً؟ أم 
العدول القادرون عىل إلقاء الخطبت�؟ وكل هــذه الرتديــدات يف: املقــيم لهــا، نابعــة مــن 

ن؟» إذا نودي«مجهولية الفاعل    فعله املعصومون ال سواهم، أو علهم واملأذونون مَّ
أي: إذا أُقيمت! » إذا نودي«سلسلة غريبة يف نوعها من الحلقة األوىل: هذه االحت�الت امل

وليست إقامتها نداًء لها، وإ�ا هي تطبيق لفرضها، والنداء ليشء غ� املنادى له بالرضورة، 
فهل تقام الجمعة نداًء لنفســها، تحصــيالً للحاصــل! إضــافة إىل أن رشط إقامتهــا لوجــوب 

جمعة كانت منذ بزوغها واجبــة دون هــذا الرشــط، قبــل حضورها خالف الرضورة: فإن ال
                                                                                                                                                         

 ����� ا����� إ�� ��م ا������...

 
�ـ� و�ـ� �ـ�   �ـ�ل: إ��ـ� �ـ�ض ا��ّـ� ������ا��ـ��ما���دق ). ��� ا����ل و���ه ��ٔ�� ا�����د �� أ�� ����      ١

�ـ� ����ـ� و�ـ� ا����ـ� وو�ـ��� �ـ�   ا����� إ�� ا����� ����ً و������ ���ة ���� �ـ��ة وا�ـ�ة ���ـ�� ا��ّـ�

����: �� ا����� وا����� وا�����ن وا������ وا���� وا��ـ�أة وا��ـ��� وا�ـ���� و�ـ� �ـ�ن ��ـ� رأس ���ـ��� ـ 

 ا�����.

ل: �� ��ن ���ر ا�����م أو إذ�� �� ��وط ا����� ���ن ���� ���، وا����� �� ���م ���ن ���� ا���وط، أ��

و����ه ذ�� ا����� وا�����ن ��� ا�������، ����ي �� ���� ا����� �� ���� ���� �� ا���� أو ا���� أو ا���� أو 

�����، �� �� ���� ا�����ء ����� �� ��ض ا����� أ�� ����ك ����ه أو أ��أة أو ���� أو أ��� أو �� ��� رأس �

 إ�����ً.
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نزول اآلية وبعدها، فكيف دخل زمن الغيبة فأصبحت الجمعــة مرشــوطة بإقامتهــا بعــد 
هذه ليست رشطية ينتفي جزاؤها بانتفاء فعلها، إ�ــا وقتيــة تــوحي » إذاً «إطالقها؟ إذاً ف

  الة الجمعة.بأن صالتها يوم الجعة تفرض عند األذن، وال صالة هكذا إال ص
ه املرتددين يف: من » نودي«ثم لو كانت هي إقامتها، فمجهولية املقيم لها يف  تجهَّل وتسفَّ

يقيمها؟ فلو كانوا أشخاصاً ألش� إليهم، فالفعل املجهول هنا عالمة اإلطالق، وأن املقــيم ال 
بالجمعــة:  رشط فيه، الهلم إال الرشط العام أل�ة الج�عات: (العدالة) إضافة إىل الخــاص

  (القدرة عىل الخطبت�).
أقول: إ�ا النداء هنا ك� يف غ�ها من اصلوات اليومية هي: األذان، وال نعرف إسالمياً نداًء 
للصلوات سواه إال للعيدين واالموات، فهو نداٌء حقاً، وملكان الحيعالت الثالث، التي تحيّي 

إلسالمية � يعهد نداءٌ لصالة الجمعة وتحرض املسلم� لحضور الصالة وإقامتها وبالرضورة ا
  غ� االذان، ورضورة اخرى أن األذان ليش رشطاً لوجوب الصالة.

ول� يخفق الكفار هذا الصوت املدوي العايل من عىل املآذن ـ كانوا وال يزالون ـ يتخذونه 
»قلونوإذا ناديتم إىل الصالة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم ال يع«هزواً ولعباً، 

وقد  ١
أطبق املفرسون عىل أنها االذان، يتخذه الكفار هزواً ولعباً إهانة لها وللصــالة، ومهانــة يف 

  تصميم املسلم� لها.
فآيتا النداء ـ إضافة إىل إج�ع املفرسين والروايات ـ تدالننا أن ليس النداء هنــا إال األذان 

ال، فهل إن األذان رشط لوجوب الســعي إىل صــالة املؤذن لوقت فريضة الجمعة عند الزو 
الجمعة ملن يسمعه؟ أم الرشط هو واقع األذان، وإن � يسمعه، إذا علم بدخول الوقت؟ 
ام الرشط هنا ليس إال لدخول الوقت، وليس األذان إال إيذاناً له، سواء أكان بنيــة فريضــة 

املعلوم باألذان غالباً، إّا � تكن ال يعني إال حلول الوقت » إذا نودي«الجمعة او سواها؟ ف
الشواخص وقتئٍذ منصوبة يف كل مكان، وال أية وسيلة أخــرى تــؤذنهم بحلــول الوقــت إال 
األذان، والجاهل بالوقت ال يكلف بالفريضة الوقتية، وال أظن فقيهاً يظن أن واقــع األذان 

ول� » الة الجمعةإذا نودي لص«أو س�عة أو نية كونه للجمعة، رشط لوجوبها، فلم يقل 
ال تختص النداء بها، نيًة أو هيئًة خاصة للنداء، وإ�ا نداء للصــالة، الكائنــة يــوم الجمعــة: 

  وإال الشاذ منا. ٢أذاناً لإليذان بدخول وقتها، وقد اتفق عليه الجمهور

                                                        
٥٨: ٥).      ١. 

 
ـ و��ل ���ء: إذا ��� �� ���� ����� ���دي �����ة �� ��م ا����� ��� ���� ان  ٣٦: ٣). ��� ا���ري      ٢

 ���، ���� ا���اء أو �� �����، و��ل: و���ا ��ح أ��� و��� ا���وي أ�� �� ���ف ���.���
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تعاىل فريضة هامة كهذه، رشط خ�ة املكلف�، فإن أذنــوا وجبــت   فال يعقل أن يفرض ّهللا 
  وإال فال! فضالً عن نية الجمعة يف األذان، فكيف يعرفها السامعن؟!.

؟ أُذِّن: دخــل »إذا نودي«ملخاطبون بالسعي هم اال�ة واملأمومون أجمع، فثم املؤمنون ا
الوقت، فليسع اال�ة ألقامة الجمعة، وليسع الباقون لحضوره؟ فعىل اال�ة جمع املأموم� 

ه و عليه هللا صىلورعايتهم يف أداء فرض الجمعة، ك� عن النبي  : (كلكم راٍع وكلكــم مســؤول عــن آـل
  .١ٍع ومسؤول عن رعيته...)رعيته، اإلمام را 

فليس وجوب الجمعة مرشوطاً بأيٍّ من رشوط: إقامتها، أو نداء خــاص لهــا، وال األذان وال 
فيجب السعي إليها عىل املؤمن� أجمع ـ أ�ة ومأموم� ـ إال االجت�ع، وإ�ا بدخول وقتها، 

  املعذورين ك� يأ�.
، وبرشٌي هو األذان للتحريض لها واإليذان  فهنا نداءان لفريضة الجمعة، إلهٌي هو نداء ّهللا 

بدخول وقتها، ومن أسخف األقاويل إناطة الفرض يف االول بالثانية، أصــالة نــداء املــؤمن� 
  !. ء ّهللا وفرعية ندا

  فواجب السعي إىل فريضة الجمعة ـ إقامة وحضوراً ـ ال يُناط إال بحلول وقتها:
  ؟ إذا ليست لها نداء خاص!»إذا نودي لصالة الجمعة«وملاذا � يقل 
ولكــن »! يف«يفيــد مــا تفيــده » يوم الجمعة«؟ ألن »للصالة يف يوم الجمعة«وملاذا � يقل 

  هنا، لها موقعها:» من«
» من يوم الجمعــة«بتعيضية، أو بيانية، أو نشوية، او اختصاصية؟... ثم الظرف:  فهل أنها

ام لغو ب(كائن) املقدر؟ احت�الت تتحملها اآلية، إال ما » نودي«هل هو مستقر يتعلق ب
تجعل الصالة بعضاً ليوم الجمعة، وال تباعض ب� الفعل والزمان! أو ما تختص النداء بصالة 

  تصها!.الجمعة، وال نداء يخ
ثم بقية االحت�الت تحرر النداء إال عن كونها أذاناً كائناً يوم الجمعة، وتحرر صالتها إال أن 

  تكون بنية الجمعة ولها كالتايل:
إذا نودي للصالة ـ نداٌء بعض يوم الجمعة: ظهراً، ال كل نداء لصلواتها كلها، أو نداًء يــوم «

                                                                                                                                                         

 
 آ�� و ���� ا��� ���  �� ��� ��ل: ���� ر��ل ا��ّ�  ـ �� ��� ا��ّ� ٣١: ٣). ��� ا���ري �� ��ح ���� ا����ري      ١

���ل: (���� راع و���� ���ول �� ر����، ا�ٕ���م راع و���ول �� ر����، وا���� راع �ـ� أ��ـ� و�ـ� ��ـ�ول 

��� زو��� و���و��� �� ر�����، وا���دم راع �� ��ل ���ه، و��ـ�ول �ـ� ر���ـ�، �� ر����، وا���أة را��� �� 

 وا���� راع �� ��ل أ��� و�� ���ول �� ر����، و���� راع و���ول �� ر����).
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أو نداء ناشــئة يــوم الجمعــة، للصــالة الكائنــة  الجمعة: أن تكون (من) بياناً ملوقع النداء،
  ».للجمعة، الناشئة للجمعة

نداٌء محررة إال عن وقتها الخــاص: (ظهــر الجمعــة)، وصــالة محــررة إال عــن كونهــا صــالة 
  الجمعة.

إذا فال صالة ظهر يوم الجمعة إال صالة الجمعة، هي ركعتان بعد خطبتــ� مــن رشائطهــا، 
هر لو ال الرشائط أو إمكانيتها، يجهر يف االوليــ� كــ� يف وهي هي أربع ركعات كصالة الظ

  .١ركعتي الجمعة، بنية الجمعة ال الظهر، وك� يف املعتربة املستفيضة
إذاً فالنداء: األذان ـ الكائن ظهر الجمعة، هي نداء لصالة الجمعة عىل أية حال، نويت أم 

 عند فيها، واالجت�ع فيه، ليس إال  ال، نودي لها بغ� األذان أم ال، إال أن السعي إىل ذكر ّهللا 
اجت�ع الرشائط: عدداً ومسافة، وعدالة لإلمام، وقدرة عىل إلقــاء الخطبــة، ثــم مــا دونهــا 

  هراٌء مختلق كاشرتاط حضور املعصوم أو إذنه الخاص، فال أثر له إسالمياً عندنا.
  وعند فقد الرشائط أو بعضها فأربع ركعات، بنية الجمعة أيضاً ك� سبق.

  ؟. هو السعي هنا؟ وما هو ذكر ّهللا  : ف�» فاسعوا إىل ذكر ّهللا «
السعي و عدٌو دون شّد، وعمل مقصود مهتم به، وهو العمل الذي يؤ� به عــىل ه�مــة 

»فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال كفران لسعيه«وعناية، سواء أكان يف إصالح: 
أو  ٢

»وسعى يف خرابها«كان يف خراب: 
  أي: املساجد. ٣

فالسعي إىل الجمعة ـ خطبة وصالة، إقامة وحضوراً ـ هو القصد والعناية الخاصة لها، دون 
أن يشغل اإلنسان عنها أي شاغل دنيوي أو أخــروي، أن يعــّد لهــا عــدتها، فيســتعد، دون 
إه�ل وال إمهال، فتكون هي هي ب� أشغاله كلها أصالً يُقصد، فيســعى يف إزالــة املوانــع 

ا، ويف ك�ل اإلستعداد لها، فال يشافر يومها إال أن يصيل فيه، أو سفراً هو أوجب منهــا عنه

                                                        
�� ا����ة ��م ا�����، ���ل: أ�� �� ا����م ������ن،  ا����م ����  ). ���� ����� ����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�     ١

ء  ) را�� ������ (��� �ـ���١٤ـ  ١٣ص ��٣ ر���ت ������ ا���� (و���� ا����� جوأ�� �� ���� و��ه ��� أر

 ا�����).

 
٩٤: ٢١).      ٢. 

 
١١٤: ٢).      ٣. 
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  .١أو يساويها
أو سواها، وال  يشغلها  ٢يضعفها عنها، برشب دواء أو صوم أو حجامةوال يتعب نفسه �ا 

  فيها قاصداً لها به� بالغ، وقلب فارغ عن سواها.�ا يؤجلها، بل يعجل 
والسعي إىل الجمعة درجات، ك� التكاسل عنها دركات، فلكلٍّ ســعيٌّ لهــا حســب ظروفــه 
ومكانه وزمانه وإمكانه، وقد يحســب اإلعــداد لهــا قبــل يومهــا، كــ� وان أصــحاب النبــي 

، وقــد ال ٣وم مضــيق عــىل املســلم�كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس ألنه يــ آله و عليه هللا صىل
  يجب إال وقتها من حرضها، أم هو جاٌر لها قريباً إياها.

ة موانعها دون اختصاص فواجب السعي تأكيد لوجوب الجمعة، وتحصيل مقدماتها، وإزال
  بالعدو أو الركض إليها.

ثم السعي هنا ـ ك� أسلفناه ـ ال يخص املأموم� أن يحرضوها، بل يعّم كافة املؤمن� غ� 
املعذورين، أ�ة ومأموم�، فعــىل كــلٍّ أن يســعى ســعيه، فاإلمــام يحرضــ حالــه ألقامتهــا، 

عد غ�ها لها، فتحصــيل العــدد ويحرض املؤمن� لحضورها، واملأموم يستعد لحضورها، وي
(خمسة أو سبعة) هو أيضاً داخل يف نطاق السعي، كــ� وأن تحــريض مــن ســوى العــدد 

  واجٌب ثان.
فعىل اال�ة واملأموم� التوايص بحق صالة الجمعة، فلو تكاسل اإلمــام عنهــا، وجــب عــىل 

الزائــد عليــه، املأموم� السعي يف دفعه إليها، ولو تكاسل واجب العدد مــن املــأموم� أو 

                                                        
: ���� �� دار إ����� �ـ�م ا���ـ� د�ـ� ���ـ� ا������ـ� �ـ� آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ٣٦٢ص ٢). ��� ا����� ج     ١

�ـ� �ـ��ة �ـ�م  ٤٤وا���ـ��رك ب ٧٣١ص ����١٨ �� �ـ��ه و�ـ� ��ـ�ن ��ـ� ����ـ�، و�ـ� و�ـ��� ا��ـ��� ج

 ا����� ����.

����رث ا����ا��: �� ����� ��م ا����� ��� ���� ا����ة، إ�� �����ً ��  ا����م ����و�� ��� ا������ �� ���ب �� 

 .١٢٨ـ  ١٢٥ء ا�����) ص )، را�� ������ (��� ����١٤٣ص ٣أو �� أ�� ���ر �� (ج  ���� ا��ّ�

 
: �� ���ب أ���� ا��واء ��م ا�����، ���� �� أ��� ا�������! ا����م ������ ���  ٤٧ص ٣). و���� ا����� ج     ٢

 و�� ذ��؟ ��ل: ���� ���� �� إ���ن ا�����.

، ��� ا�� ���� ١٤٦ـ  ����١٤٥ ���م  ـ ��٦٣ ��م ��م ا����� (���� ا����ري ��م  آ�� و ���� ا��� ���و��� ا���� 

ـ ا�� ����  ٢١٤)، و���� ��� �� ا���� ��� ���ة ا����� (��� أ�� داود ���ة ٣٩، ����ي ��م ���٣٧م 

 ).٢٢(��� ا�� ���� » ا�����ا ا������ ��م ا�����: «آ�� و ���� ا��� ���)، و��� ٩٦إ���� 
 ...).آ�� و ���� ا��� ������ ����� أن أ���ب ا����   : (وا��ّ�ا����م ������ ا����م ا�����  ٤٦ص ٣). و���� ا����� ج     ٣
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فعىل اإلمام السعي يف دفعهم إليها، تعاوناً يف هذا الرب العظيم والتقوى الهامة من املؤمن� 
  أجمع.

وما يزعم داللته عىل اشرتاط حضور املعصوم ب� ضعيف مخالف للكتاب والسنة املتواترة، 
ويعــرتف الفقهــاء غــ� القــائل�  ٢وب� مــا يــدلُّ عليــه أبــداً  ١التي أنهيت إىل مائتي حديث

بالوجوب التعييني أيضاً بقطيعة داللة الكتاب والسنة عليه، وإ�ا ذهبوا إىل التخي� جمعاً 
بينه� وب� اإلج�عات املنقولة، وهذا غريب من نوعه، فإنه خروج عن الكتــاب والســنة 

  .٣الج�عات املزعومةوعن ا
وهل إنه ركعتا الجمعة فحسب؟ ألن الصــالة أفضــل الــذكر، وللنــداء هــي »:  إىل ذكر ّهللا «

! كــال، فــإن (للصالة من يوم الجمعة)؟ فواجب الحضور هو حضور الصالة دون الخطبتــ�

                                                        
���ر ����ع ا�����ر ا��ا�� ��� «ا����ر �� ر���� ا�����: ). ا����� ���� ��� ا������ و��د ����      ١

ا����ب ����� ����، وا��ي ��ل ��� ا����ب ������ �� ا����ح و�����ن وا������ت و����� أر���ن �����ً، 

وا��ي ��ل ��� ا����و��� �� ا����� ����ن �����ً، وا��ي ��ل ������ ��� و��ب ا����� و����� ���ون 

 ��ي ��ل ��� ��م ا���اط ا��ذن �����ه ��� ��� �����ً.�����ً، وا

 
: (��� ا���ـ� و��ـ� ا����ـ�ل و��ـ� ا����ـ� و��ـ� �ـ�� ا��ـ�ل) و�ـ� ��ـ� ���ـ� ا����م �����). ���� �� ��وى ����      ٢

�ـ�ً، ��ـ� ���ـ�م �ـ� ���ـ�ء ��� ا���� وا������، ��ـ� أن (��ـ�) ��ـ�� ا����ـ� ��ـ�، �ـ����� إذا �ـ�ص ��ـ� أ�

 ا�����ون ����ب ا����� ز�� ا�����؟.

: ������ا����م�� و�� ���� ��� ا�ٕ���م ���� �� إ��م ا����� �� ا�ٕ���م ا�����م، ��� ����� زرارة (��ل ��� ��ٔ�� ���� 

��م، �ٕ�ذا ��� �� ��� ا�����؟ ��ل: ��� ��� ���� ��� �� ا�������، و�� ���� ��ٔ�� �� ����، أ���� ا��ٕ 

)، ��� أ��� ا���� ا��ي ����� ��� ������ً ٤ح ٨ص ٣ا���� ���� و�� �����ا أ��� ����� و�����) (ا������ ج

���ل: (إذا ��ن  ا����م ����  ��� ��م ا���اط ا�����، و��� �� ����� ��� �� ��� ا���� ��ل: ���� أ�� ��� ا��ّ�

 ٨ن �� ���� ��� ����ا إذا ����ا ��� ���ات) (ا����ر ص��م �� ���� ���ا ا����� أر�� ر���ت �ٕ�ن ��

 ).٦ح

 
). ��� �� ا���ا�� أن أ��اً �� ��� �� د���� ا����ب وا���� ا�����ـ� ��ـ� و�ـ�ب ا����ـ�، وإ��ـ� ا�ـ�ي      ٣

������ ��� ا���ل �������� و��د ا�������ت ا������� ��� ������ ز�� ا�����، وا���� ������ ���� �������� ����� 

 و��� ا����.

ب و����� وا�������ت �����ً، �� أن ���ر�� ا�����ع ـ و�� ���� ا�����ل ��� ـ ����� أ��ل: و��ا ر�� �����

 ا����ب وا����، ��ا أ�� ����!.
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اعم مــن الصــالة،   الخطبت� من الصالة، ف(إ�ا جعلت ركعت� ملكان الخطبت�)! وذكر ّهللا 
فــإذا قضــيت أعــم مــن الصــالة، فقــد «فقد ذكرت الصالة بلفظها في� عنيت بخصوصــها: 

ال » فإذا قضــيت الصــالة فانترشــوا يف األرض«ذكرت الصالة بفظها في� عنيت بخصوصها: 
) وألن القيام ليس من رشط الصــالة كلهــا، واآليــة تنــدد بالــذين تركــوا  ّهللا  (فإذا قيض ذكر

وليس املحظور  »وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قا�اً «الرسول قا�اً ال مصلياً ـ: 
ترك الصالة واإلمام قائم فيها، بل فيها كلها، فليس القيام هنا إال يف الفرض الذي يجب فيه 

  هنا شامالً للخطبت�.  كله وهو الخطبتان، فليكن ذكر ّهللا  القيام
هنا خصوص الخطبت�، ألنه يعمه� والصالة، وهي أهمه، وألن   وليس املعنى من ذكر ّهللا 

األمر بالسعي لو كان يخصه� النتهى الفرض بانتهــائه�، واآليــة املحــددة النتهائــه تنهيــه 
  !.»نترشوا يف األرضفإذا قضيت الصالة فا«بانقضاء الصالة: 

تعنــي مجمــوع  »فــإذا قضــيت الصــالة«وهي أخ�اً،  »للصالة من يوم الجمعة«فالصالة أوالً 
يف البــ� تشــمله� جميعــاً، وهــو إجــ�ع املفرســين   الخطبت� والــركعت�، كــ� وذكــر ّهللا 

طبتــي ب� الصالت� مع واجب القيام فيه للتدليل عــىل أن خ  والروايات، فقد ذكر ذكر ّهللا 
الجمعة من صالتها، وقد يجب فيه� كث� م� يجب فيها، كوجوب السكوت يف الخطبت�، 

ف� فائدة السعي إىل الخطبت� من دون إصغاء، ويؤيــده  » فاسعوا إىل ذكر ّهللا «ويوحي به 
  .١مستفيض األحاديث

: هل البيع هنا يعني املعاملة الخاصة، فهي املحرمة وقت النداء والصــالة ال »وذروا البيع«
سواها؟ فلو اشرتى، أو آجر وأستأجر، أو رهن وارتهن � يفعل محظوراً؟! ونحن نعلم بيق� 

البيع هنا ليس إال ملنافاته فريضة الجمعة، وهذا يعم كل مناف فعالً أو تركاً،  أن النهي عن
  بيعاً ام سواه.

أو أن البيع رمز إىل كل ما يشغل عن الفريضــة، وإ�ــا ذكــر كــأهم مــا يُــرام مــن األشــغال 
الدنيوية، فغ�ها أحرى باملنع، وإن كانت من االمور االخروية وأحــرى، إال ال دافــع لهــا إذ 

نع فرضاً أهم �ها، أللهم إذا كانت أهم منها كحفظ النفس والناموس والدين، فــاملؤمن ُ�ا

                                                        
م ا����ـ�، وا�ٕ��ـ�م ���ـ�، ��ـ� ��ـ� أ�� ��� �� ا����م �� آ�� و ���� ا��� ���). ��� ���� ا������ �� ا����      ١

 ).١٤ب ٣ذ�� ��� و�� ��� ��� ���� �� (ا������ ج

: �� ���م وا�ٕ���م ����، و�� ا����ت إ�� ��� ��� �� ا����ة، وإ��� ا����م ����و�� ا���� ا����ي ��ل ا��� ا�������  

� ���ة ��� ���ل ا�ٕ���م (ا����ر) ���� ا����� ر����� �� أ�� ا������� ����� ���ن ا������� ا�������� ��

 .١٠٧ـ  ١٠١ء ا�����) ص را�� ������ (��� ����
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املأمور ومؤكداً بصالة الجمعة، املنهي عن أهم مهامه الدنيوية، أحرى له دينياً  أال ينشغل 
عناه بسائر األمرو حتى االخروية التي هي أد� منها إن كانت مضيقة، أو تساويها أو هي 

  ن كانت موسعة، فالوقت خاص بالجمعة ال تعدوها إىل سواها.أهم منها إ 
فهنا داللتان عىل حرمة ما سوى الجمعة: االمر بالســعي إليهــا، والنهــي عــ� �انعهــا، فــال 
تجــوز ـ إذاً ـ صــالة الظهــر والجمعــة مقامــٌة، أو �كــن إقامتهــا عــىل رشوطهــا، وال ســائر 

الذي يصيل الظهر مقارنــة الجمعــة، وال ســي� الفرائض، وال تركها إىل بدل أو ال إىل بدل، ف
وهو عىل بعٍد منها أقل من فرسخ�، وهو عىل علم من إقامتها، وهو ال يرى اإلمام فاسقاً 

  بسند مقبول رشعاً، كانت صالته باطلة، اللهم إال املعذورين.
من : وهل يعني الخ� هنا االفضل، أن صالة الجمعة خ� »ذلكم خ� لكم إن كنتم تعلمون«

تركها، أو خ� من اللهو ومن التجارة؟ وال فضل يف اللهو حتى تكون الجمعة أفضــل منهــا! 
»ولعبد مؤمن خ� من مرشك ولو أعجبكم«أفضل التفضيل دا�اً: » خ�«وليس 

فال خ� يف  ١
»قول معروف خ� من صدقة يتبعها أذىً «مرشك، إال الرش و

� يف هكذا صدقة، هذا، وال خ ٢
هنا فيه�، الدالة بطبعها عىل أفضلية ما قبلها، فضالً عن خــ� الجمعــة » من«رغم وجود 

 »خ� مــن اللهــو ومــن التجــارة  ما عند ّهللا «يف: » من«التفضيل، ثم و» من«هنا، الخايل عن 
بل هــو حــرام، أيضاً ال تثبت أفضيلة الجمعة عىل اللهو والتجارة، ملكان اللهو ال فضل فيه 

ليست ظاهرة يف التفضيل، اللهم إال اقناعياً وإدعائياً، أن » من«وأن عديت ب» خ�«وألن 
  لو كان غ� الجمعة خ�اً فهي أفضل منه.

إذاً فال مقبال لهذا الخ� إال الرش، بل التقابل بينه� دا�اً م� تعنيــه اللغــة، فلــيس الخــ� 
إطالقاً، ولو كان فهنا مستثنى لوجود اللهو الذي ال  موضوعاً للتفضيل، فاستع�له فيه مجاز

  خ� فيه، وهو رش كله.
ــوا ِيف اْألَرِْض َوابْتَُغــوا ِمــْن فَْضــِل ّهللا « الَُة فَانتَِرشُ كَِثــ�ا لََعلَُّكــْم    َواذْكُــُروا ّهللا    فَِإذَا قُِضيَْت الصَّ

  :»تُْفلُِحونَ 
جع ما كــان �انعهــا إىل حكمــه قبلهــا، إن إذا قضيت الجمعة بخطبتيها اللت� ه� منها، ر 

واجباً أو مستحباً أو مباحاً، فاألمر باالنتشار ال يعني وجوب االنتشار، وإ�ا رفع الحظر عن 
بعدها، ثم تُتبع االحكام السابقة عىل الجمعة، فعطلة الجمعة ليست من   ابتغاء فضل ّهللا 

                                                        
٢٢: ٢).      ١. 

 
٢٦٣: ٢).      ٢. 
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تها ومتطلباتها، ثم ليأخــذ املؤمنــون الواجبات، وإ�ا قدر من وقتها تشغله الجمعة �قدما
كث�اً بعد اإلنتشار،   ، أياً كان من مبتغيات الحياة، وليذكروا ّهللا  حرياتهم يف ابتغاء فضل ّهللا 

وإن كنــت يف   يف فريضة الجمعة، فحري بالجمعة أن تعيشها بــذكر ّهللا   كاستمرار لذكر ّهللا 
، وتفلجــون مــن  حصــول عــىل فضــل ّهللا يف ال »لعلكــم تفلحــون«شغل دنيوي بعد اإلنتشار 

  يصدكم عنه.
ــَد ّهللا « وا إِلَيْهَا َوتَرَكُوَك قَاِ�ا قـُـْل َمــا ِعنْ َخــْ�ٌ ِمــْن اللَّْهــِو َوِمــْن    َوإِذَا رَأَْوا تَِجارًَة أَْو لَْهوا انَفضُّ

  :»َخْ�ُ الرَّازِقِ�َ    التَِّجارَِة َوّهللا 
ون عن فريضة الجمعة بتجارة، وإن كانت تربحهم تنديد شديد بهؤالء الذين كانوا ينشغل

دنيوياً، ولكنها تخرسهم برتك الجمعة، وأضل منهم هؤالء الذين ينشــغلون عنهــا بلهــو ال 
يربحهم وال دنيوياً وإ�ا خيالياً وشهوانياً، فقد منعوا عن التجارة وهي من العبادات لو ال 

: الذي تخلفــه » قل ما عند ّهللا «معة: الجمعة، فكيف باللهو وهو من املحرمات، ولو ال الج
وإن كــان فيهــا » ومن التجارة«الذي ال خ� فيه وكله ٌرش،  »خ� من اللهو«فريضة الجمعة 

  وليس هو اللهو، وليست هي التجارة. »خ� الرازق�  وّهللا «خ� 
ر، هناك تتقدم التجارة لتقدمها عىل اللهو في� يبتغيه اإلنسان لصالح حياتــه، وهنــا تتــأخ

  خ�، وحتى من التجارة، وال من اللهو فقط.  ل� تثبت أن ما عند ّهللا 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به املنهج اإلسالمي، و�تــاز عــن ســائر املنــاهج، توازنــاً بــ� 
متطلبات الحياة األرضية، الجسدانية، وما يتوجب من الحياة الروحية الس�وية، متداخل� 

واجــب أثنــاء أبتغــاء املعــاش، ثــم   ، أو متالحق�، فــذكر ّهللا مع بعض، ومتآزرين مع بعض
  هناك ذكر آخر متحلل متحلل متجرد عن املعاش: صالة الجمعة وسائر الصلوات.

إن أحاديث الحث عىل الجمعــة تجعلهــا قمــة يف الفــرائض وكــ� اســتوحيناها مــن آيــات 
عــىل فرضــها، وســورة  الجمعة، ولحّد فُرضت قراءة ســورة الجمعــة يف الركعــة االوىل، حثــاً 

، وك� عــن بــاقر العلــوم ١املنافق� يف الثانية تنديداً بتاركها: إن عليه وصمة وطبعة النفاق

                                                        
، �� ا���� ا����� أ�� ���� ���� �� أ��� �� ��� ا���� �� ���ب ٤٠٧ص  ١). ����رك ا������ ج     ١

أ��م   إن ا��ّ�«��ل:  �����ا����م�، و�� ا����� وا������ �� أ�� ���� ا����م ����  ا���وس �� زرارة �� أ�� ��� ا��ّ�

���رة ��� ������ً ���������، و�� ����� ����� �����اً، ��� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ا������� ������� ����� ر��ل ا��ّ�

 ».�����اً ��� ���ة ��

���ة ��ل: ��ن ر��ل ـ أ��ج ���� �� ����ر وا����ا�� �� ا��ٔو�� ���� ��� �� أ�� � ٢٢٢: ٦و�� ا��ر ا�����ر 

���أ �� ���ة ا����� ��رة ا����� ����ض ��� ا�������، و�� ا������ ��رة ا�������� ����ع ���  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

: �� ا����م ����  ا��������. و��� أ��د�� ��ة ��ل ��� و������ �� ���ة ا�����، ��� �� ا����� ��ل أ�� ��� ا��ّ�
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، وليس تــرُك الجمعــة بــ� ١»عىل قلبه  : (من ترك الجعة ثالث جمع متوالية طبع ّهللا السالم عليه
الشيعة، وذهاب ج�عة من املتأخرين إىل التخي� بينها وب� الظهر، ليس ذلك مسنوداً إىل 

التقية يف تركها، وقد ترسبت التقية فعالً إىل الفتاوى، فأصــبحت أي دليل رشعي، اللهم إال 
كأنها ليست فريضة تعيينية! رغم النصوص القاطعة من الكتاب والسنة عليهــا، ومــا رشط 
حضور اإلمام إال خياالً خيل إىل ج�عة، ال نجده يف نصوص الجمعة إطالقاً، ولفظة اإلمــام 

ة ك� يف غ�ها مــن الصــلوات، أو يشــرتطوا حضــور يف البعض منها ال تعني إال إمام الجمع
املعصوم يف صالة الج�عة إطالقاً! عىل سواء، فإن اإلمام فيها عىل سواء، إضافة إىل رصاحة 
الكث� من النصوص أن ليس املقصود من اإلمام املعصوَم، واألحكام اإلسالمية تعّم املسلم� 

  عة أو رشوط، إال عامة لهم.أجمع إىل يوم القيامة دون نسخ أو اختصاص بج�
ال نجــد مــربراً لهــؤالء الــذين يرتكــون الجمعــة وال تيــة فيهــا، أو يفتــون بعــدم   فلعمر ّهللا 

فرضهاالتعييني سناداً إىل ما يزعمون من إج�عات منقولة، ولو كان لها أصل فهي معارضة 
ني، إال من يشذ للكتاب والسنة! وقد أطبق الفقهاء واملحدثون القدامى عىل وجوبها التعيي

  .٢عنهم غالباً كالسالَّر، وأفتى به كث� من متأخريهم
إن الجمعة تضاهي الحج يف أنها مؤ�ر إسالمي ثاٍن: أسبوعي ـ يدفع املسلم� لالجت�ع يف 

لــف الطبقــات مؤ�رهم السنوي: الحج، فهي الصالة الجامعة التى تعنــي صــالٍت بــ� مخت
ممن آمنوا بالرسالة اإلسالمية، فال تصح إال ج�عة، فهي ذات داللة منقطعة النظــ�، عــىل 

  طبيعة العقيدة اإلسالمية.
فليست أهميتها ـ إذاً ـ ألنها صالة كسائر الصلوات، وهي تنقص عن أك�ها ركعتان! وإ�ــا 

أركــان الدولــة اإلســالمية، لخطبتيهــا الهــامت� التــوجيهيت� السياســيت�، اللتــ� توطــدان 
وتوجهان االمة إىل ما يتوجب عليهم كسادة العبادة، وقادة البالد، وأُمناء الرح�ن وأركــان 

                                                                                                                                                         

: �� �� ���أ �� ������ ا����� ا����م ������ ا����� وا�������� أ��د ا����ة �� ��� أو ���، و��� ��� ا����� ��

 وا�������� ��� ���� ��.
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  الرشاد والسداد.
ى وعقائدية وأخالقية، ومن حيث بالغة  فإمام الجمعة �تاز عن سائر األ�ة �يزات معرفه

لومــة   ، ال تأخذه يف ّهللا  ياً يف دين ّهللا الكالم وفصاحته، وأن يكون شجاعاً صارماً وصامداً قو
  الئم، وخب�اً عافاً مطلعاً متضلعاً في� جرى ويجري للمسلم� وعليهم.

ذلك اإلمام الخطيب دون املوظف� وعاظ السالط�، الذين يستغلون هذه الفريضة اإللهية 
  والنار.لتوطيد أركان عروش الظامل� املستبدين، املسيطرين عىل الشعوب بالسيف 

ودون الخطباء الضعفاء الذين يحسبون الجمعة اجت�عاً للبكاء والدعاء، رغم أنها للبكــاء 
عىل حالة املسلم� املتخلفة، وألبكاء من يتــدخل يف شــؤونهم مســتعمراً لهــم ومســتحمراً 

  إياهم.
، ودحــر الشــياط�  فلبس الربد وشبه االكفان لخطيب الجمعة رمزاً لالست�تة يف ســبيل ّهللا 

ك� اإلتكاء عىل سيف أو قوس، أو سالح اليوم، رمز إلماتة األعداء، كــ� ويجــب عــىل كــل 
هــي العليــا وكلمــة الــذين كفــروا   مسلم أن يعيش مميتاً مستميتاً، ول� تكــون كلمــة ّهللا 

  .١السفىل
  

                                                        
 ء ا�����). ). را�� ������ (��� ����     ١

 


