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شكر وتقدير 

أشكر اهلل عز كجل على ما من بو من إ٘تاـ ىذا العمل، كأشكر كذلك أستاذم 
الدكتور حسن تقي الدين الذم أشراؼ علي يف ىذا البحث على توجيهاتو كنصائحو اليت 
قدمها يل، كقبل ىذا البحث يف مراحل دراسيت كلها يف ىذه الكلية كلية العلـو الشرعية، 

كأصل شكره بشكر كل أساتذيت الذين أٖتفونا بدرر علمية كنصائح ذىبية حاؿ دراستنا يف 
ىذه الكلية، ككذلك كل من لو مساعدة من قريب أك بعيد يف ىذا البحث خاصة الشيخ 

مربيو ماء العينُت بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز، الذم استضافٍت يف منزلو بوجاف، كقدـ يل 
. من التوجيهات كمعلومات كتراجم خصوصا النسخة الثانية من ا١تخطوط
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مقدمة 
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم 
اٟتمد هلل بارئ النسم، ٣تزؿ النعم، ٛتدا يليق ّتاللو، كيكافئ نعماءه، كالصالة 

كالسالـ على خَت ا٠تلق أٚتعُت، كسيد ا١ترسلُت، ٤تمد النيب كعلى آلو كصحبو كالتابعُت كمن 
. تبعهم بإحساف إىل يـو الدين

: أما بعد
فإف من أجل النعم اليت أنعم اهلل هبا علينا أف ىدانا لإلسالـ خَت ملة، كأرسل إلينا 
خَت رسلو، كأنزؿ علينا خَت كتبو، فكاف لزاما علينا أف نشكر ىذه النعم حفاظا عليها من 
الزكاؿ، كاالنتقاؿ إىل غَتنا من األناـ، كقد قاـ األكلوف من علماء ىذه األمة بشكر ىذه 
النعم عن طريق إبالغ ىذا الدين كنشره بالدعوة كالتعليم، ككاف من طرؽ التعليم كضع 
الكتب كتأليفها، فأصبح لكل عامل من ا١تشهورين بالتصنيف كتب يبقي هبا اهلل ذكره، 
كينتشر يف الناس علمو، فأدكا هبذا ما عليهم، كشكر نعمة رهبم ٔتا كسعهم، فحصل من 
ذلك ثركة علمية مكتوبة قل أف يوجد يف األمم ما يقارهبا فضال عن أف يضاىيها، كىذه 

الثركة ىي ا١تخطوطات العلمية ا١تنتشرة يف أقطار األرض، فاف من حقهم علينا أف نقـو ٓتدمة 
ىذا الًتاث ٖتقيقا كدراسة، كمن مث البناء على ا١تعرفة اليت تضمنتها للخركج ٔتعرفة تواكب 

عصرنا كأحداثو، كٖتقق لنا النهضة العلمية ا١تنشودة للرجوع إىل قمة اٟتضارة اليت كنا يف يـو 
. من األياـ أىلها كقوادىا

فمن ىنا جاءت فكرة ىذا البحث الذم أقدمو خدمة ألحد علمائنا األجالء، 
نَّا بن الشيخ ماء العينُت: كإحياء لًتاثو العلمي، كىو ًبيهى . الشيخ ٤تمد األمُت ا١تعركؼ بشٌٍ
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كتتجلى أمهية ىذا البحث يف كونو سيسلط الضوء على أجوبة علم من أعالـ 
الصحراء، الذين غمركا يف صفحات التاريخ، كقل من يعرفهم أك يعلم هبم، كما ضره ذلك، 

فيما خيص - يف حد علمي-بل ٨تن ا١تضركركف، خاصة كأنا ىذا العمل يعترب األكؿ من نوعو 
االعتناء بًتاث ىذا العلم يف الكلية، األمر الثاين كىو أف ىذا العمل سيكوف لبنة يف اٞتدار 
العلمي للًتاث الصحراكم، الذم سيمكن كيسهل على الباحثُت يف ىذا الًتاث إجياد مناذج 

لكيفية خدمة علمائنا للعلم كطريقة نشرىم لو، كبذلك ديكن بناء نظرة تارخيية موضوعية ٕتلي 
. حاؿ العلم كالعلماء يف ىذه الربوع

:  كقد جاء ْتثي ىذا مقسما على الشكل اآليت
 :بُت يدم األجوبة: الفصل األكؿ
ترٚتة الشيخ اشبيو أفَّ بن الشيخ ماء العينُت، كالتعريف بكتابو كبياف : ا١تبحث األكؿ

 :منهجو فيو
 :ترٚتة الشيخ اشبيو أفَّ : ا١تطلب األكؿ
 .اٝتو كنسبو: الفرع األكؿ
 .مولده كنشأتو: الفرع الثاين
 .صفاتو كمناقبو: الفرع الثالث
 .طلبو للعلم، كتدريسو لو بعد التأىل: الفرع الرابع

 .شعره: الفرع ا٠تامس
 .جهاده: الفرع السادس
 .أبناؤه كأحفاده: الفرع السابع

 .شيوخو:  الثامنفرعاؿ
 .ثناء العلماء عليو: الفرع التاسع
 .مصنفاتو: الفرع العاشر



6 
 

  .كفاتو: الفرع اٟتادم عشر
 .التعريف بكتابو كبياف منهجو فيو: ا١تطلب الثاين
 .عملي يف الكتاب كبياف النسخ اليت اعتمدت عليها: ا١تبحث الثاين
 .عملي يف الكتاب: ا١تطلب األكؿ
 .التعريف بالنسخ ا١تعتمدة يف التحقيق: ا١تطلب الثاين

 .التعريف بالنسخة األصل: أكال
 .التعريف بالنسخة ا١تساعدة: ثانيا

. النص احملقق: الفصل الثاين
أسأؿ اهلل العظيم أف أكوف كفقت يف خدميت ٢تذا الكتاب، فإف كاف من صواب فمن 

. الرٛتاف، كإف كاف من نقص فمٍت كمن الشيطاف
. ىذا كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو
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: بين يدي األجوبة: الفصل األول
 بن الشيخ ماء العينين، (1)ترجمة الشيخ اشبيو أنَّ : المبحث األول

: والتعريف بكتابو وبيان منهجو فيو
: ترجمة الشيخ اشبيو أن: المطلب األول

: اسمو ونسبو: الفرع األول
 ا١تعركؼ بالشيخ شبيهنا بن الشيخ مصطفى ا١تلقب بالشيخ (2)٤تمد األمُت الشبيو

ماء العينُت بن الشيخ ٤تمد فاضل بن ٤تمد األمُت ا١تلقب مامٍُت بن الطالب أخيار بن 

                                  
:  مصادر ترٚتتو(1)
: مربيو ربو، ماء العينُت بن ٤تمد بن عبد العزيز": إثبات علماء الصحراء على ما للنسب من ٤تاسن غراء"
.  ٥تطوط ٓتزانة صاحبو بوجاف ( كجو16الورقة – كجو : 11الورقة )
، 2للطالب أخيار بن الشيخ مامينا، ط ": علماء كأمراء يف مواجهة االستعمار األكريب: الشيخ ماء العينُت"

 (.447-1/446):  ـ2011الرباط، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، 
ابن اٟتضرامي، ماء العينُت، ٥تطوط توجد ": إفادة األقربُت يف التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينُت"

-20: نسخة منو ٓتط الشيخ ماء العينُت مربيو ربو بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز كىي ٓتزانتو بوجاف، ص
24. 
ابن العتيق، ماء العينُت، ٥تطوط، توجد منو ": سحر البياف يف مشائل شيخنا الشيخ ماء العينُت اٟتساف"

. نسخة ٓتزانة الشيخ مربيو ربو بوجاف
. النعمة، تح أٛتد مفدم، كىو مرقوف، اٞتزء األكؿ، من نسخة ٓتزانة الشيخ مربيو ربو بوجاف": األْتر ا١تعينية"

، "اشبيو أف"اختلفت ا١تصادر يف ضبط ىذا اللقب، فهناؾ من يكتبو بفصل أف عن كلمة اشبيو ىكذا  ((2
كىذا ما ذكر يف ا١تصادر ا٠تطية ٦تا كقفت عليو، مثل ا١تذكور يف أكؿ منت ىذا الكتاب، كمث تغَتت صيغة 

، كعلى طرة النسخة اليت ٓتط "اشبيو: "ىكذا" أف"كتابة ىذه الكلمة يف بقيت الكتاب كذلك بدكف كتابة 
، كىناؾ من يكتبها "اشبيهن: "الشيخ ماء العينُت بن اٟتضرامي كتبت بإٟتاؽ حرؼ النوف يف آخرىا، ىكذا

، كذلك كفعل حفيد ا١تصنف "شبيهنا: "بإضافة األلف ٢تذه األخَتة يف األخَت كحذفها من أك٢تا، ىكذا
الشيخ ٛتدايت شبيهنا ماء العينُت، كىناؾ من يكتبها باأللف كالالـ يف أك٢تا كحذؼ األلف كالنوف من آخرىا 
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 ا١تختار بن اٟتبيب، بن علي بن سيدم ٤تمد بن (3)الطالب ٤تمد أبو األنوار بن اٞتيو
بن سيدم ٤تمد " قٍلقىمٍ "سيدم حيِت بن علي بن ٤تمد مشس الدين بن حيِت الكبَت ا١تلقب  

بن سيدم عثماف بن موالم أيب بكر بن سيدم حيِت بن موالم عبد الرٛتن بن موالم أراف 
بن موالم أتالف بن سيدم أٚتالف بن إبراىيم بن موالم مسعود بن موالم عيسى بن 

موالم عثماف بن موالم إٝتاعيل بن موالم عبد الوىاب بن موالم يوسف بن موالم عمر 
بن حيِت بن عبد اهلل بن أٛتد بن حيِت بن القاسم بن إدريس األصغر بن إدريس األكرب بن 
عبد اهلل الكامل بن اٟتسن ا١تثٌت بن اٟتسن سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بن علي 

. (4)كـر اهلل كجهو بن أيب طالب من فاطمة الزىراء عليها السالـ
. 1329كأمو ىي ميمونة بنت الفقيو ا١تشارؾ أٛتد بن علي، توفيت عاـ 

 
 
 

                                                                                               
" شبيهنو: "، كآخر صورة كجدهتا لكتابة ىذا اللقب ىي،كتابتها بإثبات ا٢تاء يف آخره، ىكذا"الشبيو: "ىكذا

، كأطلق "جنوب أطلس مراكش ٖتت حكم الفرنسيُت كالقادة الكالكيُت: "كىذا فعل إبراىيم ياسُت يف كتابو
:  كيف اإلشارة إىل ذلك يقوؿ األديب ٤تمد فاؿ بن الطالب. عليو ىذا اللقب لشبهو ّتده الشيخ ٤تمد فاضل

 فأبصرت ما قد كنت أعرؼ يف اٞتد تػػأمػػلػػت فػي شػبػو الػشػبػيػو لػجػده
 =فشكرا على شكر كٛتدا علػى حػمػد فػمػن فػضػل مػوالنػا أتػانػا شػبػيػػهػػػػو

. كستأيت بقية قصيدتو عند ذكر ثناء العلماء عليو=
. ( كجو4الورقة : )، ـ،س"إثبات علماء الصحراء"ذكره الشيخ ماء العينُت يف كتابو . كمعناىا السيد ((3
كيف : "بعد أف ساؽ سلسلة نسب الشيخ ماء العينُت" الشيخ ماء العينُت"قاؿ الطالب أخيار يف كتابو  ((4

." كتنتهي السلسلة عند أٛتد بن إدريس، كذلك ناتج عن كتابة النسَّاخ. بعض النسخ سقوط حيِت كالقاسم
أف ىذه األغالط ٖتمل على خطأ الناقل ": الدر كاآلؿ"كذكر عن الطالب بن ٛتدكف السلمي يف كتابو 

. كٖتريف الناسخ كما يقع كثَتا يف األنساب من كثَت من ا١تؤرخُت كا١توثقُت كأنو غَت قادح فيمن ثبت شرفو
(.  1/19): س.ـ": الشيخ ماء العينُت"
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: مولده ونشأتو: الفرع الثاني
 للهجرة، 1280يف ربيع النبوم عاـ " الساقية اٟتمراء" بػ (5)"النكشٍ "كلد بنواحي 

.  ميالدية، كىو الثاين من أبناء الشيخ ماء العينُت1863ا١توافق لشهر أغسطس من عاـ 
: صفاتو ومناقبو: الفرع الثالث

كاف من كبار العلماء، ثقة ثبتا، عا١تا معلما، أديبا لغويا، شاعرا متبحرا، حربا تقيا،  
كثَت الذكر، كثَت العبادة، ال يفرغ "زاىدا كرعا متواضعا، مشتغال بالعبادة كالصدقة؛ فكاف 

 ككاف إضافة إىل (6)"من عبادة إال كدخل يف أخرل مع كثرة اإلنفاؽ مواظبا على صدقة السر
. كفيما يلي تفصيل لبعض ىذه ا١تناقب. ىذا اٞتم الغفَت من ا١تناقب كثَت اٞتهاد يف سبيل اهلل

: طلبو للعلم، وتدريسو لو بعد التأىل: الفرع الرابع
أخذ ٚتيع علومو عن كالده كىو عمدتو خاصة ما تعلق منها بالعقائد كالسَتة كعلـو 
الشعر، كبعد أف كرب صار من ا١تدرسُت البارزين يف مدرسة كالده، فقد صىدَّرىه كالده كأجازه يف 
الًتبية كالسلوؾ، إىل جانب قيامو على تدبَت شؤكهنا يف األكقات اليت يكوف فيها كالده على 

األكىل يف سفره : سفر؛ فقد خىلَّفىو الشيخ ماء العينُت مرتُت على ٤تلتو خالؿ بعض أسفاره
 ىػ، كالثانية يف سفره ا٠تامس إىل السلطاف 1304إىل السلطاف موالم اٟتسن األكؿ عاـ 

.  ىػ1320عبد العزيز عاـ 
 
 
 

                                  
س، .ـ": الشيخ ماء العينُت"قالو الطالب أخيار يف كتابو، ". القعدة"تقع على اٟتافة اليمٌت من منطقة  ((5

(. 1/446)حاشية 
(. 1/446)س، .ـ": الشيخ ماء العينُت "((6



10 
 

: شعره: الفرع الخامس
أكقف جل شعره على مدح كالده الشيخ ماء العينُت، كالدعاء لو يف حلو كترحالو 

ككاف شعره ػ رٛتو اهلل ػ على منط شعر قحاح العرب، ١تا لو من "، (7)ككصف مواكبو كأسفاره

، إذ يبدأ قصائده بذكر الديار كالنسيب قبل الدخوؿ يف غرضو (8)ا٠تربة التامة باللغة العربية
األساسي، كما نظم أشعارا يف كصف الرحلة كالراحلة، إىل جانب شعر لو يف الدعاء بالسقيا 

. متلمسا يف ذلك خطا أسالفو

: جهاده: الفرع السادس
شارؾ كالده حركة اٞتهاد اليت قادىا ضد القوات الفرنسية كاإلسبانية، كما آزر أخويو 
الشيخ أٛتد ا٢تيبة كالشيخ مربيو ربو يف مقاكمتهما للفرنسيُت يف بالد سوس كمراكش، ككاف 

. خليفة ألخيو أٛتد على ناحية تافياللت كالرببر كقصور أدركغُت
 برزت حركة ٘ترد 1918يف بداية شهر أكتوبر : " كيف جهاده يقوؿ إبراىيم ياسُت

فقد كاف يتحرؾ بُت قبائل تلك النواحي ٟتشد الدعم  (...)بقيادة شبيهنو يف جبل تيفرنيت 
. للشيخ أٛتد ا٢تيبة يف جهاد الفرنسيُت كما عمل على جباية األعشار من السكاف لفائدتو
كقد ٧تح يف حشد أكرب عدد من تلك القبائل الواقعة أراضيها حوؿ اٞتبل ا١تذكور يف تأييد 

أيت : كمن ىذه القبائل. الشيخ أٛتد ا٢تيبة كا٠تضوع لو كتقدًن ا١تقاتلُت للقتاؿ يف صفوفو
. (9)"ٝتكاف لكرارا كأيت تاسال كأيت ساكف كأيت الضوشن

 

                                  
. ، كلو كذلك ديواف ٥تطوط"األْتر ا١تعينية"ضمن بعض منها يف دكاف  (7)

 (.1/446)س، .ـ": الشيخ ماء العينُت: "، نقال عن كتاب118: س، ص.ـ": سحر البياف "((8
- 122: ص: )إبراىيم ياسُت": جنوب أطلس مراكش ٖتت حكم الفرنسيُت كالقادة الكالكيُت "(9)

(. 2/368)س، .ـ": الشيخ ماء العينُت"، نقال عن (124
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: أبناؤه وأحفاده: الفرع السابع
أكرب ذريتو ىي اٟتافظة العابدة الورعة ميمونة كقد تزكجت اٟتافظ الفقيو ٤تمد فاضل 

. احملفوظ بن اٟتضرامي ٢تا منو ذرية أكربىا ٤تمد جىدُّ اٍسٍلمي، كشقيقتو فاطمة
. كمنهم األديب ٤تمد ماء العينُت استشهد يف مراكش، كال عقب لو

كالعامل األديب ٤تمد فاضل ا١تلقب الشيخ الفضيل، كقد تزكج السيدة اعزيزة ابنة 
السيد ٤تمد فاؿ السباعية، لو منها ذرية أكربىا السيد ٤تمد تقي اهلل، كشقيقتو السيدة 

. حاجنت
كمن أبناءه كذلك التقي الزاىد سيدم عثماف لو من األكالد السيد اشبيو أف اٝتو 

. على لقب جده
. كشقيقة سيدم عثماف التقية احملسنة السيدة سعاد ا١تلقبة تىسيري 

. كاألمينة ابنة الشيخ كأختها السيدة ٧تاة
. ، كسيدايت، كمرًن الطاىرة"أكردكس"كمن أبناءه أيضا سيدم بويو استشهد يف 

: شيوخو: الفرع الثامن
- كما مرت اإلشارة إىل ذلك  - (10)على رأس شيوخو كالده الشيخ ماء العينُت

                                  
نىُت، كىو مصطفى "الشيخ  (10) بن ٤تمد فاضل بن ٤تمد مأمُت الشنقيطي ( أك ٤تمد مصطفى)ماء العىيػٍ

مولده ببلدة اٟتوض عاـ . من قبيلة القالقمة، من عرب شنقيط: القلقمي، أبو األنوار، ا١تلقب ٔتاء العينُت
كفد على ملوؾ ا١تغرب يف . من مدف السوس األقصى (تزنيت) ىػ يف 1328، ككفاتو عاـ -  ق 1246

علم خواص )ككاف مع اشتغالو باٟتديث كاللغة كالسَت، لو معرفة ٔتا يسمى . رحلتو إىل اٟتج كحظي عندىم
كأخباره : "قاؿ صاحب معجم الشيوخ. كقصده الناس ٢تذا (األٝتاء كاٞتداكؿ كالدكائر كاألكفاؽ كسر اٟترؼ

شرح راموز اٟتديث، كنعت : لو كتب كثَتة، منها". يف العلم كالطريق كالسياسة كاسعة ٖتتاج إىل مؤلف خاص
البدايات كتوصيف النهايات، كتبيُت الغموض على النظم ا١تسمى بنعت العركض، كمغرم الناظر كالسامع 
على تعلم العلم النافع، كمبصر ا١تتشوؼ، كدليل الرفاؽ على مشس االتفاؽ، كمذىب ا١تخوؼ على دعوات 

= للزركلي، خَت الدين بن ٤تمود،": األعالـ". "(...)اٟتركؼ كا١ترافق على ا١توافق كمفيد اٟتاضرة كالبادية 
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سكن أكؿ زمنو بالصحراء، كأتى ألبيو كلبث عنده : "يقوؿ ماء العينُت بن اٟتضرمي
زمنا حىت صدره كأعطاه عمامتو، ككثرت أتباعو كمريدكه كأموالو، كأقبلت عليو العرب با٢تدايا 

. (11)"كالتحف

 بن ٤تمد ١تُت بن الشيخ بن (12)كشيخو الثاين ىو تلميذ كالده الشيخ اٟتضرمي
. الشيخ أٛتد الشريف السباعي

                                                                                               
": الوسيط يف أخبار شنقيط: "، انظر كذلك(244-243/ 7) ـ 2002، دار العلم للماليُت، 15ط =
ْتث  (1378 ٤تـر سنة 24)، كىف ٣تلة صحراء ا١تغرب (2/37)": معجم الشيوخ"، ك360: ص

مستفيض يف نسبو كطريقتو كأبنائو كسَتتو، يستفاد منو أنو كانت لو مواقف ككقائع يف مقاكمة االستعمارين 
الفرنسى كاالسباىن يف ا١تغرب، كأف الشعب ا١تغريب أسند إليو، يف العاـ األخَت من حياتو، قيادة اٞتهاد، 
كاجتمع لديو جيش من تالميذه كمن رجالو كمن قبائل الرقيبات كأكالد دليم كأكالد أىب السباع كالنكتة 

النقاذىا، ككادت ثورتو تعم ا١تغرب كلو  (العاصمة يومئذ)كالشلوح كسائر قبائل السوس، كزحف ٨تو فاس 
 كيلومًتا 95الواقعة على  (تزنيت)لوال أف حشد لو الفرنسيوف قواىم، كتغلبوا عليو، كمرض فعاد إىل مدينة 

.  من إفٌت، فتويف كدفن هبا60من جنوب أغادير، ك
. ، كىف اٞتزء السابع، منو101 - 83: 4يف ا١تعسوؿ ا١تطبوع  (ماء العينُت)كاقرأ أخبار 

(. 1/447)س، .ـ": الشيخ ماء العينُت: "، نقال عن كتاب11: س، ص.ـ": إفادة األقربُت "((11
قرأ على الشيخ ماء [ بن الشيخ ٤تمد األمُت بن الشيخ أٛتد السباعي]العالمة اٞتليل الشيخ اٟتضرمي  ((12

، كأعطاه اإلجازة يف القرآف كما درسو عليو من العلم، كنصبو مقرئا ألبنائو ٔتدينة  العينُت القرآف كبعض العلـو
 ـ عندما انتقل الشيخ ماء العينُت إىل تيزنيت كبقي معو 1909السمارة، كبقي معو طيلة ىذه ا١تدة حىت سنة 

، بعد ذلك انتقل إىل كجاف ككانت 1910كذلك ييدىرِّسي يف مدينة تيزنيت حىت تويف الشيخ ماء العينُت سنة 
لو ىناؾ زاكية ييدىرِّسي هبا أبناءى الشيخ ماء العينُت أياـ إقامة الشيخ النعمة هبذه ا١تنطقة، ك١تا انتقل الشيخ أٛتد 

 ىػ ذىب إليو كبقي ىناؾ يدرس أبناء الشيخ ماء العينُت كغَتىم ٦تن كانوا يف 1330ا٢تيبة إىل كردكس سنة 
، كىو مدفوف ّتامع الرٛتة، ككانت 1345سنة  [يـو اٞتمعة ثالث ذم اٟتجة]تلك الفًتة حىت تويف رٛتو اهلل 

 ىػ، كلو ذرية كهلل اٟتمد ذكور كإناث كلهم قرؤكا عليو القرآف 1270 [يف السابع من احملـر سنة]كالدتو 
كالعلم؛ منهم العالمة األديب سيدم احملفوظ بن اٟتضرمي الذم ترجم لو ا١تختار السوسي يف ا١تعسوؿ، 

.  ـ رٛتو اهلل1973 ـ بعيوف الساقية اٟتمراء، كتويف بوجاف سنة 1900كانت كالدتو سنة 
أملى عليو ىذه الًتٚتة الشيخ ماء العينُت بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز باجمللس ا١تذكور آنفا، كما فيها من 

 =(.318-1/317)س، .ـ": الشيخ ماء العينُت"إضافات مع النقل التايل فهو من كتاب 



13 
 

: ثناء العلماء عليو: الفرع التاسع
أديب األدباء كرئيس اٟتكماء، جهبذ النحارير، كاف من : "قاؿ عنو الشيخ النعمة

أكابر العلماء كاأللباء، الذين ال تستفزىم العواصف، كال يعرب عن حسن خلقهم لساف 
كلو يف ا١تركءة من إكراـ الضيوؼ كحسن معاشرة القرباء كالغرباء، كاالنعطاؼ على . كاصف

. األرامل كالضعفاء ما حيَت العقل مع الشجاعة كالفركسية
ككاف شديد االعتناء بالكتب كٚتعها . ككاف كتواضعا حيب ا٠تموؿ كيتجنب الشهرة

كٚتع من غريب الكتب يف كل فن ما مل جيمعو أحد من . كمطالعتها، كعنده خزانة معتربة
". (13)أقرانو

: قاؿ فيو ابن ٤تمد سامل
من الدىر لم يسمع لو بشبيو  سالم إلى األستاذ خير شــبيــــو

 (14)بــــو أمو تمتاز عند أبـيــــــوفهذا وَمْيِزي أبا الفضل ما الذي 
 

: كقاؿ فيو األديب اٟتافظ السيد ٤تمد فاؿ بن الطالب بن أٛتد بن ٤تمد بن عمر
 فأبصرت ما قد كنت أعرف في الجـــــد تــأمــلــت فـي شـبـو الـشـبـيـو لـجــــــده
 فشكرا على شكر وحمدا علـى حـمـــــد فـمـن فـضـل مـوالنـا أتـانـا شـبـيـهــــــــو
 فـيـا حـب ذاك الوفد حسبي من وفـــد فـأىـال وسـهـال بـالـشــبــيــو ووفــــــــده

 أَلْفـُضـَل َمـْن قـد زار َشـْيِخَي ِمْن بـَْعــــدِ  فـلـو كـنـُت ذا مـــال بـذلـت جـــمـيـعــــو

                                                                                               
كاف رجال عاقال، حاذقا : "كقد قاؿ الشيخ مربيو ربو يف الشيخ اٟتضرمي حُت ترجم لو يف كتابو قرة العينُت=

اٗتذه شيخنا رضي اهلل عنو معلما ألكالده القرآف كغَته كقد أجاز بعضهم يف . كيسا عا١تا، حافظا للقرآف تقيا
إنو من عقالء أىل زمانو، : كٝتعت شيخنا يقوؿ... قراءة نافع كأعطي من ملكوت التعليم ما مل يعط لغَته

". ككاف يستشَته يف كثَت من أموره
(.  1/446)س، .ـ":الشيخ ماء العينُت: "نقال عن. مرقوف (1/582)س، .ـ": األْتر ا١تعينية "((13
. ( كجو12الورقة )س، .ـ": إثبات علماء الصحراء "((14
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تحل عن الريحان والـمـســك والــــــورد  عــلى الـوفـد واألىـلـيـن مـنـي تــــحــــية
 أنـا القطب من قبل ومن ىو من بـعـد وأشــهــد أن الــحــق مــا قــال آنـفـــــــا
 على القطب واإلخوان والجار والعبــــد وعــاد كــما كــان الــســالم مــجـــــــددا
 (15)بـدعوة خـيـر إذ خـلـوت مــع الـفــرد فـجـد لـي ىـداك اهلل يـا خـيـر مـاجـد

 
: مصنفاتو: الفرع العاشر

لو مؤلفات يف فنوف شىت كالعقائد كالفقو كالسَتة، كلو ديواف "ذكر ابن العتيق أف 
". (16)كبَت، جلو يف مدائح أبيو

ك٦تا حيسن ذكره ىنا أنو قد كانت للشيخ الشبيو مكتبة كبَتة كفيها كتب منسوخة 
بيده، منها كتاب اإلفصاح عن معاين الصحاح، البن ىبَتة اٟتنبلي، كىو جزآف كقد نسخو 

". كجافٍ "بيده، ككاف يف خزانة احملفوظ بن اٟتضرمي يف 
: منها
كلو رحلة جيدة تتضمن أسفاره، كفيها من العلـو ما ال حيصى كثرة كفائدة يف عدة "

٥تطوط، - ٥تطوط، كديواف شعرم- ، كمنظومات يف السَتة كاللغة(17)"٣تلدات ضخاـ
. ككتاب األجوبة، كىو الذم تدكر حولو ىذه الدراسة

: وفاتو: الفرع الحادي عشر
 من يونيو 30 للهجرة، ا١توافق لػ 1351 من صفر عاـ 24تويف يـو األربعاء 

.  ميالدية، ّتامع الرٛتة بقرية كردكس، بنواحي تزنيت1932

                                  
. (كجو: 16ظهر، : 15الورقة )س، .ـ": إثبات علماء الصحراء "((15
(. 1/446)س، .ـ": الشيخ ماء العينُت: "، نقال عن118س، .ـ": سحر البياف "((16
. أفادنيو الشيخ ماء العينُت بن سيدم ٤تمد بن عبد بن العزيز يف لقائي معو ((17
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: التعريف بكتابو وبيان منهجو فيو: المطلب الثاني
ىذا الكتاب الذم ٨تن بصدد ٖتقيقو ىو عبارة عن ٣تموعة من اإلجابات ا١تختصرة 
اليت أجاب هبا الشيخ ٤تمد األمُت الشبيو على أسئلة لبعض لطلبتو كىو ا١تدعو البشَت بن 
عمر التمناريت، كمل يقتصر الشيخ على اإلجابة عن األسئلة ا١توجو هبا إليو فقط، بل أضاؼ 

اعلم : "إليها إضافات ٦تا رأل اٟتاجة إليو داعية يف مثل ىذا ا١تقاـ كإىل مثل ذلك يشَت بقولو
، كالناظر إىل ىذه اإلجابات جيد أهنا تكوف متنا "أين أتيتك ٔتسائل من بقية سؤالك ضمنا

٥تتصرا ١تهمات ا١تسائل اليت تتعلق ببعض فركض العياف كاآلداب اليت يقبح با١تسلم أف يكوف 
خاليا من العلم هبا كالعمل، فهي على كجازهتا ٖتمل يف طياهتا معاين غزيرة تصل أف تكوف 
٤تل درس كتدارس لطلبة العلم كالعامة، ٦تا يدلنا على حرص علماء الصحراء عموما كعلماء 
آؿ ماء العينُت خصوصا على نفع الناس بباف ما يناسب كل أحد خاصة العامة اليت يكثر 

. فيهم اٞتهل بفرائض الدين فضال عن غَتىا من ا١تسائل
كا١تالحظ أيضا يف إجاباتو أهنا تضمنت ذكرا لبعض األلغاز الفقهية كاإلجابة عنها، 
كىذا الفعل غَت مستنكر على أىل العلم إذ ىو من املح اليت يؤتى هبا للًتكيح عن النفس 

. كلشحذ ذىن كتقوية الفكر
كقد تضمنت كذلك ذكرا لبعض ما يصح أف يسمى قواعد يف باهبا تضبط للمتعلم 

كاعلم أف أفعاؿ الصالة كلها : "رؤكس ا١تسائل كأمات الفركع ا١تتعلقة بالباب ا١تعُت، مثل قولو
". فرض إال ثالثة

: كالكتاب يف ٣تملو ينقسم إىل ثالثة أقساـ أساسية، كىي على الشكل التايل
: مسائل من العبادات: القسم األكؿ

إذ تطرؽ فيو إىل بياف ٣تموعة من ا١تسائل ا١تتعلقة بباب العبادات خاصة ما يتعلق 
. بأمور الصالة من شركط كأركاف ككاجبات
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: مسائل من أمهات االعتقاد: القسم الثاين
حيث تناكؿ فيو ما يتعلق بتفسَت شهادة التوحيد، كبياف بعض ا١تسائل ا١تتعلقة هبا، 

. ككذلك ما يتعلق بأركاف التوحيد، خاصة مسألة الصفات كمعانيها
: مسائل من اآلداب العامة: القسم الثالث

إذ تطرؽ يف آخر كتابو غلى بياف بعض اآلداب اليت حيسن با١تسلم معرفتها كالعمل 
. آداب السالـ، كتشميت العاطس: هبا، مثل

كىذا التقسيم ليس منصوصا عليو من ا١تؤلف كإمنا ىو بتتبع عمل ا١تؤلف كسَته يف 
.  كتابو ىذا، كإف كاف ذلك تابعا يف أغلبو إىل ترتيب األسئلة ا١توجو إليو هبا

عملي في الكتاب وبيان النسخ التي اعتمدت : المبحث الثاني
: عليها في تحقيقو

: عملي في الكتاب: المطلب األول
: تتلخص أىم ا٠تطوات ا١تنهجية يف ٖتقيق ىذه اإلجابات ا١تختصرة فيما يلي

 كتبت النص كفق القواعد اإلمالئية اٟتديثة. 
 عزكت اآليات الكردية إىل كمواضعها يف القرآف الكرًن. 
  خرجت األحاديث النبوية الشريفة، كذلك بذكر ا١تصدر كالكتاب

 .كالباب كرقم اٟتديث فيو، مث اٞتزء أك اجمللد إف كجد كالصفحة
  أقدـ ترٚتة ألغلب األعالـ تًتاكح بُت الطوؿ كالقصر ْتسب اشتهار

العلم كْتسب ارتباطو بالكتاب، خصوصا فيما تعلق بنساخ الكتاب، 
كبعض العلماء الذين قد خيفوف على من ليس ٥تتصا بالًتاث العلمي 

 .الصحراكم
 كضعت عناكين بُت معقوفتُت تربز مضموف الفقرات. 
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  حرصت على بياف بعض ما يشكل يف ا١تنت على قدر استطاعيت كإف
 .كنت لست أىال لذلك

  ترٚتت للمؤلف بًتٚتة حاكلت أقصى جهدم أف تكوف مستوعبة
ك٥تتصرة يف الوقت نفسو، كذلك لكوف ىذا الكتاب ىو األكؿ الذم 
سيخرج ٤تققا ٢تذا العلم على حسب علمي القاصر، فكانت العناية 

 .بًتٚتة موسعة للمؤلف من مقاصد ىذا التحقيق
  عرفت بالنسخ ا١تعتمدة يف ىذا العمل مع بياف ما لكل نسخة كما

 .عليها بإجياز
  عند ذكر االختالفات بُت النسختُت، فإين أشَت إىل نسخة الشيخ

، كإىل "أ"ماء العينُت مربيو بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز باٟترؼ 
 ".ب"نسخة الشيخ ماء العينُت بن اٟتضرمي باٟترؼ 

  إذا كاف سقط من النسخة األصل أضع الزيادة من النسخة ا١تساعدة
 ".[ ]"بُت معقوفتُت 

. كاهلل ا١تستعاف كال حوؿ كال قوة إال باهلل

: التعريف بالنسخ المعتمدة في التحقيق: المطلب الثاني
قد اعتمدت يف ٖتقيقي ٢تذا الكتاب على نسختُت، جعلت إحدامها أصال كاألخرل 
نسخة مساعدة للمقابلة، كإثبات الفركؽ، كىذا ىو تفصيل معلومات كل من النسختُت 

 :االثنتُت
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: التعريف بالنسخة األصل: أوال
جعلت النسخة األصلية يف خدميت ٢تذا الكتاب النسخة اليت كتبت ٓتط الشيخ مربيو 

كمصدرىا ىو أستاذم ا١تشرؼ حسن   بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز،(18)ربو ماء العينُت
تقي الدين، فهو الذم اقًتحها علي كأفادين هبا، كإف كانت متأخرة يف الزمن عن األخرل، 

إال أهنا أكضح خطا من النسخة األخرل، كاألمر الثاين الذم دعاين ٞتعلها األصل أف التفريغ 
األكؿ للكتاب كاف باالعتماد عليها قبل ٖتصيلي للنسخة األخرل يف أكاخر ْتثي، فكاف 

. ا١تناسب جعل األخَتة نسخة مساعدة للمقابلة
تقع ىذه النسخة يف سبع عشرة صفحة ٔتا يف ذلك صفحة الغالؼ، طوؿ الصفحة 

منها ما يقارب ٜتسا كعشرين سنتمًتا، كعرضها ما يقارب تسعة عشر سنتمًتا، يف كل 
صفحة اثنُت كعشرين سطرا، إال األخَتة، إذ بلغ فيها عدد األسطر أربعا كعشرين سطرا، 
. يًتاكح عدد الكلمات يف السطر الواحد بُت عشر كلمات كحد أعلى ككلمتُت كحد أدىن

                                  
بن الشيخ سيدم ٤تمد بن عبد العزيز،  [ماء العينُت] الفقيو الدراكة، كالعامل الفهامة، الشيخ مربيو ربو (18)
قرأ على كالده القرآف . ببلدة صبويا بأيت عمراف، نشأ على التقى كالعفاؼ [ ـ1942 ىػ 1361سنة ]كلد 

، مث التحق بعد كفاة كالده با١تعهد اإلسالمي بتاركدانت بأمر من خالو احملفوظ بن الشيخ  الكرًن كمبادئ العلـو
اٟتضرامي كىناؾ هنل من علـو اللغة كالدين على يد ثلة من العلماء األفذاذ، كقد أظهر تفوقا كنبوغا ىائال 

شهد بو ا٠تاص كالعاـ، انتقل بعد ذلك إىل كلية بن يوسف ٔتراكش إل٘تاـ ٖتصيلو العلمي إىل أف ٗترج منها، 
إثبات علماء الصحراء على ما : "خلف خالو يف اإلشراؼ على مدرستو كزاكيتو، لو عدة مؤلفات، منها

شام الكؤكس بُت "ك (...)، "الشعر الرقيق يف حافظة احملفوظ العامل األفيق"،  ك"للنسب من ٤تاسن غراء
نظرة "ك (...)، "قاضي اٟتضرة ا١تعينية يف كل من سوس كالصحراء ا١تغربية"ك  (...)، "أدباء الصحراء كسوس

، كال يزاؿ ىذا الشيخ اٞتليل يواصل عطاءه العلمي األديب، كما أف "األدباء يف مدح كجاف كجهابذتو انبالء
منزلو موئل الطلبة كالباحثُت يًتددكف عليو من داخل الوطن كخارجو يفيدىم كديدىم ٔتا عنده، أطاؿ اهلل بقاءه 

.  كخلد يف الصاٟتات ذكره، كأسبغ عليو نعمو ظاىرىا كباطنها
. ، كقد أقر ٔتا فيها كأجاز يل نقلها"إثبات علماء الصحراء"ىذه الًتٚتة مكتوبة على طرة كتاب ا١تًتجم 
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، اختل فيها ا١تعٌت، كلكن يتبُت (19)كىي يف ٣تملها كاضحة بينة ما خال مواضع نادرة
. بعد ا١تقابلة مع النسخة األخرل كهلل اٟتمد

: "  ق، إذ قاؿ1393كقد كاف االنتهاء من كتابة ىذه النسخة حسب صاحبها ىو 
امربيو بن سيدم  عبيد ربو ماء العينُت (يعٍت من خط الشيخ ابن اٟتضرمي)ككتبها من خطو 

"  ىػ1393 ـ 1973عاـ  ٤تمد بن عبد العزيز حامَّنِّ 
: كىذه صور للنسخة، تشهد لبعض ٦تا سبق بيانو

                                  
كمن أكضح األمثلة على ذلك ما كقع يف ا١توضع الذم بدأ ا١تؤلف فيو اٟتديث عن مسائل تتعلق ببياف  ((19

كمن قاؿ لك كلمة ال إلو إال اهلل، ىل ىي : "معٌت شهادة التوحيد، إذ جاء يف نسخة الشيخ مربيو ربو قولو
، كىذا ما تبُت عند مقابلة "ترياؽ"ال تناسب أف تكوف مقابال لكلمة "= =اسم"فكلمة " اسم أـ ترياؽ؟

" اسم"ا١توضع ا١تذكور مع ما كرد يف نسخة الشيخ ماء العينُت بن اٟتضرمي، حيث كجدت عوض كلمة 
. كلمة سم، كىي متوافقة مع ا١توضع ا١تذكور، كاهلل أعلم
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صورة لغالؼ النسخة 
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صورة الصفحة األكىل من النسخة 
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صورة الصفحة األخَتة من النسخة 
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: التعريف بالنسخة المساعدة: ثانيا
كأما النسخة الثانية اليت اعتمدت عليها يف ىذا العمل فهي نسخة الشيخ ماء 

 بن اٟتضرمي، كىي نسخة عتيقة كتبت يف حياة ا١تؤلف كعن نسختو، كقد أفادين (20)العينُت
هبا الشيخ ماء العينُت بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز حاؿ زياريت لو ٔتنزلو بوجاف، كىي 

.  موجودة ٓتزانتو
تقع ىذه النسخة يف تسع صفحات ٔتا يف ذلك صفحة الغالؼ، طوؿ الصفحة منها 
ما يقارب أربعة عشر سنتمًتا، كعرضها ما يقارب أحد عشر سنتمًتا، يًتاكح عدد األسطر 

يف كل صفحة بُت ٙتانية عشر سطرا كحد أدىن، كٜتسة كعشرين سطرا كحد أعلى، أما عدد 
الكلمات يف السطر الواحد فيًتاكح بُت سبع عشرة كلمة كحد أعلى كٜتس عشرة كحد 

. أدىن
كأما بالنسبة لدرجة الوضوح، فقد كجد صعوبة يف قراءة ٣تموعة ليست بالقليلة من 
الكلمات فيها، كذلك لعدـ ٘ترسي هبذا النوع من ا٠تطوط أكال، إذ مل أقل أنٍت لست من 

                                  
العالمة األستاذ ا١تؤرخ السيد ماء العينُت بن الشيخ اٟتضرمي بن ٤تمد ١تُت بن الشيخ أٛتد الشريف  ((20

 رمضاف 27 ق، كتويف يـو اٞتمعة 1305، كلد سنة [سعداف بنت الشيخ ماء العينُت: أمو]السباعي، 
- رضي اهلل عنو-بركضة كاد الصاٟتُت بتافودارت بالساقية اٟتمراء، نشأ  [ ـ1942 ق 1361 ] ق 1360

يف كفالة كالديو، يف صيانة كديانة كعفاؼ، كقرأ القرآف على كالده الشيخ اٟتضرمي، كأخذ عليو اإلجازة يف 
أخذ الطريقة عن جده الشيخ ماء العينُت ]قراءة نافع كقراءة قالوف، كما قرأ عليو العلم من ٨تو كفقو كحديث، 

، كقد ترجم لعدد كبَت من العلماء كاألدباء من [.كدرس عليو بعض النصوص الفقهية كاللغوية كالزمو كانتفع بو
، كقد بدأ "إفادة األقربُت يف التعريف بذرية أبناء الشيخ ماء العينُت"نسبة الشيخ ماء العينُت يف كتابو ا١تسمى 

سنة ] كىو بإفراف ناحية بويزكارف كانتهى منو يف آخر ذم القعدة 1334 شواؿ 10كتابو كتابو ىذا يـو 
. انتهى. ، مكث يف تأليفو أربع عشرة سنة، لو ذرية هلل اٟتمد تسكن  مدينة العيوف، رٛتو اهلل[ ق1348

أملى علي ىذه الًتٚتة الشيخ ماء العينُت بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز من ترٚتة كتبها على طرة نسخة من 
الشيخ ماء "عنده ٓتط يده يف خزانتو بوجاف، كما فيو من إضافات فهو من كتاب " إفادة األقربُت"كتاب 
(. 1/425)س، .ـ": العينُت
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أىل ىذه الصنعة أصال، كأما األمر الثاين فهو دقة ا٠تط كصغر حجمو، كاألمر األخَت ىو 
تغطيت ا١تداد اليت كتبت بو  النسخة جملموعة من الكلمات، كتغيَته لشكلها بسبب انتشاره  

. عند الكتابة بذلك ا٠تط الدقيق
كقد كاف االنتهاء من ىذه النسخة يف حياة ا١تؤلف كما مر اإلشارة إىل ذلك من 

كانتهى من خطو حرفا : " يف بياف ذلك- كىو الشيخ ابن اٟتضرمي-قريب، فيقوؿ الناسخ 
بن   ىػ على يد ماء العينُت1337ْترؼ عصر األربعاء خامس رمضاف ا١تعظم عاـ 

". اٟتضراـ
: كىذه صور للنسخة، تشهد لبعض ٦تا سبق بيانو
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صورة غالؼ النسخة 
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صورة للصفحة األكىل من النسخة 
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صورة للصفحة األخَتة من النسخة 

 
 

: كبعد فهذا أكاف الشركع يف ا١تقصود كمن اهلل نستمد العوف يف ٖتقيقو
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: النص المحقق: الفصل الثاني
. اٟتمد هلل كحده، كصلى اهلل على  سيدنا ٤تمد، كآلو كصحبو كسلم

. اللهم كفقنا ١ترضاتك كأعنا على طاعتك
 العامل (24) التمناريت، سأؿ هبم(23) عمر(22) للبشَت ابن(21)ةىذا جواب عن أسئل

بن شيخنا  العالمة، الربكة الفهامة، القدكة الكامل، ا١تريب العامل، سيدم الشيخ اشبيو أفَّ 
: الشيخ ماء العينُت حفظو اهلل، كنص ما كتبو جوابا
.   اٟتمد هلل كحده، كصلى اهلل على ٤تمد

سؤاؿ أرسلو البشَت بن عمر التمناريت لكاتب اٟتركؼ اشبيو بن شيخو الشيخ ماء 
:  العينُت كنص سؤالو

 [ (25)نص السؤال ]
 كم من فرض علي قبل قيامي للصالة؟ كبأم شيء نستقبل القبلة؟ كما ركح 

الصالة؟ كما حياهتا؟ كما آداهبا؟ كما كقارىا؟ كما ٖترديها؟ كما مفتاح ذلك كلو؟ كما مفتاح 
الوضوء؟ كما مفتاح النية؟ كما مفتاح التسمية؟ كما مفتاح اليقُت؟ كما مفتاح الرجاء؟ كما 

مفتاح الرضا؟ كما السنة اليت تقطع الفرض؟ كما السنة اليت ٕتزئ عن الفرض؟ كما السنة اليت 
.  إىل آخر السؤاؿ(26)[كالسالـ]تعاد منها الفريضة؟ كما عقيدة التوحيد كمعرفة اهلل سبحانو؟

                                  
". سؤاؿ": "ب"يف النسخة   ((21
". بن": "ب"يف النسخة   ((22
. مل أجد لو ترٚتة فيما ْتثت فيو من ا١تصادر  ((23
". بو": "ب"يف النسخة  ((24

". إىل آخر السؤاؿ: " نص السؤاؿ اجملاب عنو ليس كامال، كىذا كاضح يف قولو(25)
". ب"زيادة يف النسخة  ((26
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 [نص الجواب  ]
.   اٟتمد هلل كحده، كال يدـك إال ملكو

فقد سألتٍت عن شيء ما كنت أظن أنو يسأؿ عنو لوضوحو، كحشو الكتب : كبعد
منو، لكن ١تَّا سألت عنو، ما بدا يل يف اجمللس أقولو لك، مع أين مسافر، كال كتاب عندم 
. نشفي لك الغليل فيو، كعسى ما استحضرت يكوف فيو الكفاية ْتوؿ اهلل كقوتو إف شاء اهلل

 (مسائل في الصالة  )
 [شروط الصالة  ]

".  عليك قبل قيامك للصالة؟(27)كم من فرض: "أما قولك
النية، كالطهارة، كسًت العورة، كالقياـ، كاختيار موضع طاىر للصالة، : ستة فرائض
. كالتوجو إىل القبلة
"  فبأم شيء تستقبل القبلة؟: " كأما قولك

، (28)فبثالثة فرائض، كسنة كاحدة؛ التوجو للقبلة فرض، كتكبَتة اإلحراـ فرض، كالنية
. كرفع اليدين سنة

. قراءهتا" كما ركح الصالة؟: " كأما قولك
. خشوعها" كما حياهتا؟: "كأما قولك

                                  
ا١تقصود ىنا بالفرض شركط الصالة، ٦تا يكوف قبلها، فمصطلح الفرائض يف استعماؿ ا١تالكية جيمع  ((27

فأما : "بُت مصطلحي الشركط كاألركاف، يبُت ذلك فعل ابن جزم إذ فصل الفرائض إىل شركط كأركاف، بقولو
". كمنها عشرة أركاف كىي تكبَتة اإلحراـ (...)فمنها عشرة شركط كىي الطهارة من اٟتدث  (الفرائض)
، 1ابن جزم، أٛتد، تح ماجد اٟتموم، ط ": القوانُت الفقهية"  2013 ق 1434، بَتكت، دار ابن حـز

. 89: ـ، ص
. كيال يقع االلتباس" فرض" ك٦تا حيسن ىنا أف تضاؼ كلمة (28)



30 
 

. النظر إىل موضع السجود ٦تا بُت يديك" كما آداهبا؟: "كأما قولك
. قلة الكالـ كىو سكوتو" كما كقارىا؟: "كأما قولك
. فهو التسبيح بعد انقضائها" كما ٖترديها؟: " كأما قولك

: كىم- غفر اهلل يل قويل كعملي - كمن ىذه ا١تسألة أبيات أتيت هبم للفائدة بقويل 
مخلوقة فقل لو نعم ىنا  إن قال قائل صالة ربنا 

مخلوقة كما أتى بذا النـُُقوْل  فواجب من ذاك أنك تقـول 
والرأس والجسد والعظم اْسمعا  كالجاريْو في الروح والنفس معا 

 (29)وخذ لذا القول بدون مين وبعد ذا أضف لذا الرجلين 
أركانها أتت كجـسم االنسان  فالروح في الصالة أم القرآن 
تكبيرة االحرام معها ثبَُّتوا  والنفس في الصالة ىي النيُة 
ىو الركون يا أخيَّ والسجود  والرأس فيها فلتقل بال ُجُحود 
لَُّو لمن َحَمَدُه َوَذا َجُمْل ػ وجسد الصالة ىو سمع اْل 
الحمد في الرفع من الركوع َحْل  والعظم فيها ربنـا ولك قل 

تسليمة التحليل دون مين  والباقي في الصالة كالرجلين 
 

االعًتاؼ، كاإلقرار بالوحدانية هلل تعاىل، " كما مفتاح ذلك كلو؟: "كأما قولك
كالطاعة، كالتوكل، كا٠توؼ، كالرضا بالقضاء، كالرجاء، كاليقُت، كالتسمية، كالنية، كالوضوء، 

. كىذا ىو مفتاح ذلك كلو

                                  
ىٍُتي (29)

، تقوؿ:  ا١ت ا٠تليل بن أٛتد، تح مهدم ": العُت. "كىذكبه : كرىجيله مىييوفه . ًمنتي أىمُتي مىٍينان : الكىًذبي
( 388/ 8): ت.ط، دار كمكتبة ا٢تالؿ، د.ا١تخزكمي، كإبراىيم السامرائي، د
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اليقُت، كمفتاح : التسمية، كمفتاح التسمية: أما الوضوء مفتاحو النية، كمفتاح النية
ا٠توؼ، كمفتاح : الرضا بالقضاء، كمفتاح الرضا بالقضاء: الرجاء، كمفتاح الرجاء: اليقُت
.  كاإلقرار لو كالوحدانية هلل تعاىل(30)[كاالعًتاؼ]الطاعة : التوكل، كمفتاح التوكل: ا٠توؼ

الوتر، من تذكره يف صالة الصبح فإنو يقطع، " السنة اليت تقطع الفرض: "كأما قولك
. كيصلي الوتر مث يصلى الصبح بعده

" ما السنة اليت ٕتزئ عن الفريضة؟: " كأما قولك
 فهي فاٖتة الكتاب من نسيها يف ركعة من الرباعية فإنو يسجد سجدتُت قبل 

. السالـ؛ كىو القبلي، كصالتو تامة كصحيحة
" ما السنة اليت تعاد منها الفريضة؟: " كأما قولك

 فهي من مسح ظهور ا٠تفُت دكف بطوهنما، فإنو يعيد يف الوقت، فإف خرج الوقت 
. فال إعادة عليو، كإف مسح بطوهنما دكف ظهورمها فإنو يعيد أبدا

[ (31)سنن الصالة وفرائضها وفضائلها]
إقامة الصالة، كرفع اليدين، كالسورة اليت مع أـ :  كاعلم أف للصالة ٜتسة عشر سنة

القرآف، كاالستواء من الركوع، كاالستواء من السجود، كالتسبيح يف الركوع، كالدعاء يف 
السجود، كالتكبَت كلو سول تكبَتة اإلحراـ، كاٞتهر يف موضعو، كالسر يف موضعو، 

، كردُّ السالـ على "ربنا كلك اٟتمد"، ك"ٝتع اهلل ١تن ٛتده"كالتشهداف، كاٞتلسة الوسطى، ك
.  اإلماـ

                                  
". ب"زيادة يف النسخة   ((30
انظر تفصيل فرائض الصالة كسننها كفضائلها با١تختصر ا١تفيد مع اإلشارة إىل ما حصل االختالؼ   ((31

القوانُت "، (58-57/ 1): ت.ط، دار الًتاث، د.ابن اٟتاج، ٤تمد بن ٤تمد، د": ا١تدخل"فيو منها كتاب 
. 100-98: س، ص.ـ": الفقهية
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كاعلم أف أفعاؿ الصالة كلها فرض إال ثالثة؛ رفع اليدين عند تكبَتة اإلحراـ، 
. كاٞتلسة الوسطى، كالتيامن بالرأس بعد السالـ

. (32) كاعلم أف أقوا٢تا سنة إال ثالثة؛ تكبَتة اإلحراـ، كقراءة أـ القرآف، كالسالـ

 ٕتزئ (33) كاعلم أف سبعة ٕتزئ عن سبعة؛ إقامة الصالة ٕتزئ عن األذاف، كتكبَتة
ربنا "ٕتزئ عن " ٝتع اهلل ١تن ٛتده"عن رفع اليدين، كقراءة أـ القرآف ٕتزئ عن السورة، ك

، كالسجود على اٞتبهة جيزئ عن السجود على األنف، كالسالـ جيزئ عن "كلك اٟتمد
. التيامن، كالتشهد األكؿ جيزئ عن األخَت

:  اعلم أين أتيتك ٔتسائل من بقية سؤالك ضمنا، كىي
 الفرض الذم يؤدم إىل الفرض، فهو أخذ ا١تاء باليمُت، كرده إىل الشماؿ، كنقلو إىل 

.  األعضاء
. (34)كفرض بُت سنتُت، كىو غسل ا١تارف

                                  
يقاؿ أفعاؿ الصالة كلها كاجبة إال ثالثة رفع اليدين مع تكبَت اإلحراـ : " قاؿ القرايف يف الذخَتة(32)

كاٞتلسة الوسطى كالتيامن يف السالـ، كأقواؿ الصالة كلها ليست بواجبة إال ثالثة تكبَتة اإلحراـ كقراءة اٟتمد 
، بَتكت، دار الغرب 1القرايف، أٛتد بن إدريس، تح ٤تمد حجي، كآخركف، ط ": الذخَتة". "كالسالـ

(. 278/ 2):  ـ1994اإلسالمي، 
.  ا١تقصود ىنا تكبَتة اإلحراـ ال مطلق التكبَت(33)

 كتب الشيخ ماء العينُت بن سيدم ٤تمد يف اٟتاشية اليمٌت مقابل ىذه الكلمة يف نسختو من  (34)
، كبعد البحث كجدت أف أكثر ا١تراجع اللغوية كالكتب اليت "الثوب أك اٞتلد ا١تلُتَّ : كمعٌت ا١تارف: "ا١تخطوط

اعتنت ببياف معٌت ىذه الكلمة تذكر األنف أك ما قاربو ٦تا ىو منحدر منو كا١تنخرين، كالذم يتوسع منها 
ما الف من : ا١تارف: "خيرج إىل معٌت ا١تركنة كالليونة، كمن ذلك ما ذكره ا١تناكم يف كتابو التوقيف إذ قاؿ

األنف، كفضل بُت قصبتو، كتركيبو داؿ على اللُت كا١تالمسة، كمنو مرف األدًن لينو، كمرف على األمر تعوده، 
، القاىرة، عامل 1ا١تناكم، عبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت، ط ": التوقيف على مهمات التعاريف."كمرنتو أنا
. ، كاهلل أعلم بالصواب من ذلك294: ، صـ1990-ىػ1410الكتب، 
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.  كالفرض الذم يغٍت عن الفرض، كىو الغسل يغٍت عن الوضوء
.  فرض مستغرؽ يف الفرض، كىو الوضوء مستغرؽ يف الغسل(35)[ك]

. (36)كالفرض ا١تبتدئ يف كل فرض، فهي النية
. كفرض حيتاج إليو كل فرض، كىو العلم

. كفرض ال بد للفرض منو، تكبَتة اإلحراـ تقاـ هبا الصالة
. كفرض جيزئ بالليل كال جيزئ بالنهار، فهو النفر من عرفات

.  كفرض جيزئ بالنهار كال جيزئ بالليل، كىو الصـو
. كفرض كاجب بالنهار دكف الليل، كىو النظر إىل باطن القدـ يف الوضوء

.  كسنة داخلة يف الفرض، كىي ٗتليل األصابع يف الوضوء
.  كسنة بُت فرضُت، ا١تضمضة

. كسنة تغٍت عن الفرض، فهي مسح ا٠تفُت
. كالسنة اليت يتم هبا الفرض، فهي ا٠تتاف

كسنن سبعة داخلة يف الفرض؛ فاٖتة الكتاب ىي فرض على اإلماـ كالفذ كسنة 
. كالركوع فرض، كالرفع منو سنة. كا١تسح على ا٠تفُت فرض، كالرد عليهما سنة. للمأمـو

. كا١تسح على ظهر ا٠تفُت فرض، كعلى بطوهنما سنة. كاٞتلوس فرض، كالتشهد األخَت سنة

                                  
". ب" زيادة يف النسخة (35)
كمن ٘تاـ النية كتكملتها كحسنها كتنميتها أف تكوف مستصحبة : " يقوؿ ابن اٟتاج يف بياف ىذا ا١تعٌت(36)

يف كل فعل يفعلو لكن ىذا يف الغالب صعب عسَت يف حق أكثر الناس، كذلك حرج كمشقة فيجزل بالنية 
اليت خرج هبا إف شاء اهلل تعاىل فتحصل لنا من النيات يف ا٠تركج إىل ا١تسجد اثناف كتسعوف مع ما يضاؼ 

س، .ـ": ا١تدخل". "إىل ذلك من نية شركط كجوب الصالة كفرائضها كسننها كفضائلها، كذلك سبع كستوف
(1 /57 .)
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كالسالـ من الصالة فرض، كاإلشارة إىل األماـ سنة، . كالسالـ على الناس سنة، كرده فرض
. كا٠تطبة من حضرىا فرض، ك١تن غاب عنها سنة

[  (37)أقسام الصالة، من حيث الفرضية من عدمها]
فرض على األعياف، كفرض على الكفاية، كسنة، : كتنقسم الصالة على ٜتسة أقساـ

: كفضيلة، كنافلة
.  أما الفرض على األعياف؛ فالصلوات ا٠تمس
. كأما الفرض على الكفاية؛ فالصالة على اٞتنازة

كأما السنة؛ فصالة الوتر، كالعيدين، كا٠تسوؼ، كاالستسقاء، كاختلف يف ركعيت؛ 
. الفجر فقيل سنة كقيل من الرغائب، كركعتا اإلحراـ، كركعتا الطواؼ

كأما الفضيلة فخمسة؛ ٖتية ا١تسجد، كصالة خسوؼ القمر، كقياـ رمضاف، كقياـ 
. الليل، كسجود التالكة

كأما النافلة؛ فركعتاف قبل الظهر، كبعدىا، كأربع قبل العصر، كبعد ا١تغرب، كقبل 
 سبب (38)[غَت]الًعشاء، كبعدىا، كصالة الضحى، كسائر ما يتنفل بو فيما ابتدع من 

. يقتضيو
 
 
 

                                  
،  1ط " البغدادم، عبد الوىاب بن علي، تح ٤تمد بو خبزة، ": التلقُت يف الفقة ا١تالكي: "انظر  ((37

(. 36/ 1)ـ، 2004-ىػ1425دار الكتب العلمية، 
". ب"زيادة من النسخة  ((38
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 [شروط وجوب الصالة  ]
 كٕتب الصالة ٠تمسة شركط؛ البلوغ، كالعقل، كدخوؿ الوقت، كارتفاع دـ اٟتيض 
كالنفاس، كا٠تامس ٥تتلف فيو؛ ىل ىو شرط يف صحة كجوهبا أك يف صحة فعلها؟ كىو 

. اإلسالـ

 [مبطالت الصالة  ]
:  خصلة، كىي(39) كتبطل من اثنا عشر

 قطع النية عنها ٚتلة، كالردة، كطركء اٟتدث من أم كجو كاف من سهو أك عمد أك 
غلبة، أك تعمد الكالـ بغَت إصالحها، أك ترؾ ركن من أركاهنا، كالعمل الكثَت من غَت 

 نسيها، أك فرط فيها، جيب عليو (40)جنسها، كالقهقهة كيف كانت، كمن ذكر الصالة
. ترتيبها

 [المواضع المنهي عن الصالة فيها  ]
 كهنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن الصالة يف ٙتانية مواضع؛ يف ا١تزبلة، 
 (41)[ال]كاجملزرة، كمقربة ا١تشركُت، ككنائسهم، كقارعة الطريق، كمعاطن اإلبل، كاٟتماـ حيث 

. (42)يوؽ منو بطهارة، كفوؽ بيت اهلل اٟتراـ

                                  
، كاهلل "اثنيت عشرة: "أف تكتب– حسب علمي - كذا يف النسختُت، كالذم يتوافق كقواعد اإلعراب  ((39
. أعلم

.  كذا يف النسخ، كلعل كتبتها دكف األلف كالالـ ىو الصواب(40)
". ب" زيادة يف النسخة (41)
أبواب الصالة، باب ما جاء يف كراىية ما يصلى إليو كفيو، ح  (178/ 2) اٟتديث ركاه الًتمذم يف (42)
كتاب ا١تساجد كاٞتماعات، باب ا١تواضع اليت تكره فيها الصالة، ح  (246/ 1)، كابن ماجو يف 346
يف ا١تزبلة، : أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم هنى أف يصلى يف سبعة مواطن»، عن ابن عمر، 746
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 كيكره الدعاء يف الصالة يف ثالثة مواضع؛ بعد تكبَتة اإلماـ، كيف الركوع، كبعد 
. السجود كقبل التشهد

 [كيفية جبر الصالة وأحكام سجود السهو  ]
 كإف ترؾ شيئا من فرائض الصالة؛ فإنو يعيد ما نسي ما مل حيل بينو كبُت ما نسي 

ركعة، فإنو يلغي تلك الركعة كيأيت بركعة أخرل يف موضعها، كإف مل يتذكرىا حىت صلى؛ أعاد 
الصالة، كإف ذكر شيئا من السنن ا١تؤكدة الثمانية؛ فإف ترؾ كاحدة؛ فال شيء عليو، كإف ترؾ 

اثنتُت؛ فليسجد قبل السالـ، فإف نسي فيعيد السالـ بالقرب، كإف نسي حىت طاؿ أعاد 
. تيمُّمىو كصالتو كال شيء عليو فيما بقي من السنن

 ككل سهو يف الصالة بنقص؛ فليسجد لو قبل السالـ، فإف نسي فيعيد السالـ 
. بالقرب، فإف طاؿ فال شيء عليو إال ما تقدـ

 فاف اجتمعت الزيادة كالنقصاف؛ سجد قبل السالـ، فإف نسي فبعد السالـ بالقرب 
. أيضا

 كمن قاـ من شفع قاـ بتكبَت، كمن قاـ من كتر قاـ بغَت تكبَت، فإف نسي فال شيء 
. عليو

                                                                                               
كاللفظ للًتمذم، ىذه « كاجملزرة، كا١تقربة، كقارعة الطريق، كيف اٟتماـ، كيف معاطن اإلبل، كفوؽ ظهر بيت اهلل

، كالزائد عن -على قصر ْتثي-ىي الركاية ا١تشهورة اليت كجدهتا تذكر ا١تواضع ا١تنهي عن الصالة فيها 
كأنا أكره الصالة يف الكنائس : قاؿ مالك: "اٟتديث ىو النهي عن الصالة يف الكنائس، جاء يف ا١تدكنة

لنجاستها من أقدامهم كما يدخلوف فيها كالصور اليت فيها، فقيل لو يا أبا عبد اهلل إنا رٔتا سافرنا يف أرض 
أرجو : باردة فيجننا الليل كنغشى قرل ال يكوف لنا فيها منزؿ غَت الكنائس تكننا من ا١تطر كالثلج كالربد؟ قاؿ

": ا١تدكنة." إذا كانت الضركرة أف يكوف يف ذلك سعة إف شاء اهلل كال يستحب النزكؿ فيها إذا كجد غَتىا
 (.182/ 1: )ـ1994- ىػ 1415دار الكتب العلمية، ، 1ابن أنس، مالك، ط 
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 يف السهو، بٌت على اليقُت كألغى الشك، كإف شك، ىل (43) كإف استنكحو الشك
زاد أك نقص؟ سجد قبل السالـ، كإف سلم كبقي شيء من صالتو، فلَتاجع بنية كيكرب من 

 صالتو، كإف كرب تكبَتة كاحدة كنول هبا الرجوع إىل الصالة (44)ا١توضع الذم بطلت فيو
أجزأتو، كإف نول هبا غَت ذلك مل ٕتزه، كإف ذكر اٞتلسة الوسطى بعد أف قاـ؛ فال يرجع إىل 
اٞتلوس، كيتمادل على صالتو حىت يتمها، كيسجد قبل السالـ، فإف نسي يعيد السالـ 
بالقرب، فإف نسي حىت طاؿ أعاد صالتو أبدا؛ ألنو ترؾ ثالث سنن؛ اٞتلوس، كالتشهد، 

. كتكبَتة القياـ
، كقيل ٓتمس (45) كالصالة يف اٞتماعة أفضل من صالة الفذ بسبع كعشرين درجة

. (46)كعشرين درجة
 كمن ترؾ قراءة أـ القرآف يف ركعة من الرباعية؛ فقيل يلغي تلك الركعة كيأيت بغَتىا يف 

صالتو، كقيل يسجد قبل السالـ كيعيد الصالة  موضعها، كقيل يسجد قبل السالـ كٕتزئو
                                  

." الشك ا١تستنكح ىو أف يعًتم ا١تصلي كثَتا بأف يشك ىل زاد أك نقص كال يتيقن شيئا يبٍت عليو"( 43)
ىو الذم يشك يف كل كضوء كصالة أك يطرأ لو ذلك : "(ا١تستنكح)ك( 19/ 2): مواىب اٞتليل، للحطاب

": مواىب اٞتليل"." يف اليـو مرة أك مرتُت كإف مل يطرأ لو ذلك إال بعد يومُت أك ثالثة فليس ٔتستنكح
 (.301/ 1 )ـ،1992- ىػ 1412، دار الفكر، 3اٟتطاب، ٤تمد بن ٤تمد، ط 

. تكررت يف النسختُت" فيو"كلمة  ((44
/ 2): ركاه اإلماـ مالك يف ا١توطأ، يف كتاب الصالة، باب فضل صالة اٞتماعة على صالة الفذ  ((45
، كمسلم يف كتاب (1/131: )645: ، كالبخارم يف كتاب األذاف، باب فضل صالة اٞتماعة، رقم(176

 - 250: ا١تساجد كمواضع الصالة، باب فضل صالة اٞتماعة كبياف التشديد يف التخلف عنها، رقم
صالة »: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: عبد اهلل بن عمرمن حديث  (1/450(: )650)

. ، كىذا لفظ البخارم«اٞتماعة تفضل صالة الفذ بسبع كعشرين درجة
، 647: ، كالبخارم، رقم(177/ 2): ركاه اإلماـ مالك يف الكتاب نفسو، كالباب نفسو  (46)
قاؿ رسوؿ اهلل صلى : ، من حديث أيب ىريرة قاؿ(450/ 1)، (649 - )247:، كمسلم، رقم(1/131)

. ، كىذا لفظ مسلم«صالة اٞتماعة تعدؿ ٜتسا كعشرين من صالة الفذ»: اهلل عليو كسلم
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 عن (48) ما قيل يف ذلك إف شاء اهلل، كىي ركاية ابن القاسم(47)احتياطا كىذا أحسن

ىوَّاز(49)مالك
 يف ا١تدكنة، كإف نسيها من نصفها بطلت صالتو مطلقا كقيل ٕتزيو، (50) كابن ا١ت

 ا٠تالؼ على ما (52) يلحق بالرباعية، فيجرم فيها(51)[ىل]كإف نسيها يف ركعة من ا١تغرب 
. تقدـ، أك تلحقو بالثنائية فتبطل صالتو كما تقدـ كالسالـ

                                  
". ب"حسن، كالتصحيح من النسخة ": أ" يف النسخة  (47)
عبد الرٛتن بن القاسم بن خالد العيتىًقي ا١تصرم أبو عبد اهلل الفقيو، راكية ا١تسائل عن مالك، ركل  "(48)

، تفقو على مذىب مالك، كفرع على أصولو، : قاؿ ابن حباف. عن أصبغ كسحنوف كغرمها كاف حربنا فاضالن
:  عبد الرٛتن بن أيب بكر، تحالسيوطي،": حسن احملاضرة". " ىػ191، كمات يف صفر سنة 128كلد سنة 

(. 303/ 1)،  ـ1967-  ىػ 1387، دار إحياء الكتب العربية، ٤1تمد أبو الفضل إبراىيم، ط 
، 1ابن تاكيت الطنجي، كآخركف، ط : القاضي، عياض بن موسى، تح": ترتيب ا١تدارؾ: "مصادر ترٚتتو

ابن فرحوف، إبراىيم بن ": الديباج ا١تذىب"، (3/244)، ـ1983-  ـ 1965احملمدية، مطبعة فضالة، 
": شجرة النور الزكية"، (1/465 )٤تمد األٛتدم، دار الًتاث للطبع كالنشر،: تحط، القاىرة، . دعلي،
،  ـ2003-  ىػ 1424 ، دار الكتب العلمية،1عبد اجمليد خيايل، ط : ٤تمد بن ٤تمد، علق عليو، ٥تلوؼ

(1/88.) 
 مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي أبو عبد اهلل، إماـ دار ا٢تجرة رضي اهلل عنو انتشر مذىبو (49)

 ىػ كتويف 93باٟتجاز كالبصرة كما كاالىا كبإفريقية كا١تغرب كاألندلس كمصر كأتباعو كثَتكف جدان مولده سنة 
. ىػ179سنة 

شجرة النور "، (1/82: )س.ـ": الديباج ا١تذىب"، (1/104): س .ـ": ترتيب ا١تدارؾ: "مصادر ترٚتتو
(. 43/ 1): س.ـ": الزكية

 ٤تمد بن إبراىيم بن زيادة اإلسكندرم أبو عبد اهلل، ا١تعركؼ بابن ا١تواز، اإلماـ الفقيو اٟتافظ، كلد يف (50)
.  ىػ281 ىػ أك 269 ىػ كتويف يف دمشق يف ذم القعدة سنة 180رجب سنة 

شجرة النور "، (2/166: )س.ـ": الديباج ا١تذىب"، (4/167): س.ـ": ترتيب ا١تدارؾ: "مصادر ترٚتتو
(. 1/102): س.ـ": الزكية

". ب" زيادة يف النسخة (51)
. فيو": أ" يف النسخة (52)
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( (53)مسائل في العقيدة والتوحيد )
 [مجمل االعتقاد في مسائل الصفات  ]
" ما عقيدة التوحيد كمعرفة اهلل سبحانو؟: "كأما قولك

 فهي أف يعتقد أف اهلل ال من شيء، كال يف شيء، كال على شيء، كال ٖتت شيء؛ 
فلو كاف من شيء، ٥تلوقا، كلو كاف يف شيء لكاف ٤تصورا، كلو كاف على شيء، لكاف 

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلعليم ٤تموال، كلو كاف ٖتت شيء، لكاف مقهورا، لىٍيسى كى
(54) .

 [أركان التوحيد  ]
.  كأركاف التوحيد أربعة؛ االسم، كالذات، كالصفات، كاألفعاؿ

. ىو اهلل الذم ال إلو ىو الرٛتن الرحيم: ما اٝتو؟ فقل لو:  فإف قاؿ لك قائل
.  كاجب الوجود، ا١تستحق للعبادة: كما ذاتو؟ فقل لو:  كإف قاؿ لك قائل

                                  
اعلم أف مسائل االعتقاد ال تدرؾ بالعقل، كال باآلراء كال تضرب ٢تا ا١تقاييس، فما تفرقت األمة بعد  ((53

.  إال بعد ظهور أىل الرأم يف الدين كأىل الكالـرسوؿ اهلل 
، ال تعارض بالرأم، كال تدافع بقياس، كما -أم كاجب–كالتسليم للسنن »: قاؿ اإلماـ مالك بن أنس 

تأكلو منها السلف الصاحل تأكلناه، كما عملوا بو عملناه، كما تركوه تركناه، كيسعنا أف منسك عما أمسكوا، 
٤تمد أبو : ابن أيب زيد، عبد اهلل، تح": اٞتامع يف السنن كاآلداب كا١تغازم كالتاريخ"« ...كنتبعهم فيما بينوا

:  ص ـ،1983-  ىػ 1403، بَتكت، مؤسسة الرسالة، ا١تكتبة العتيقة، 2األجفاف، كعثماف بطيخ، ط 
117 .

دىلًيلي اىٍلقيٍرآًف، - أم االعتقاد-ًاٍعلىٍم رىًٛتىكى اىللَّوي أىفَّ اىلسُّنَّةى »: كقاؿ أبو عبد اهلل ابن زمنُت ا١تالكي األندلسي 
ًذًه اىأٍليمَّةً  « ...كىأىنػَّهىا الى تيٍدرىؾي بًاٍلًقيىاًس كىالى تػيٍؤخىذي بًاٍلعيقيوًؿ، كىًإمنَّىا ًىيى يف ااًلتػِّبىاًع ًلٍ ىئًمًَّة كىًلمىا مىشىى عىلىٍيًو ٚتيٍهيوري ىى

 ٤تمد بن عبد اهلل، ابن أيب زمنُت،": أصوؿ السنة"انظر . كاآلثار يف ذلك= =مث ساؽ اآليات كاألحاديث
 كما 35: ص ق،ػ1415، ا١تدينة النبوية، مكتبة الغرباء األثرية، 1عبد اهلل بن ٤تمد البخارم، ط : تح

. بعدىا
. ، كاهلل أعلم[11: الشورل] {كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي }:  ىكذا يف النسخ، كاآلية فيها(54)
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 كالعدد، (55)تنفي الكثرة {ىيوى اللَّوي أىحىده }: كما صفاتو؟ فقل لو: كإف قاؿ لك قائل
كىملٍى يىكيٍن لىوي }تنفي العلة كا١تعلوؿ،  {ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ }تنفي النقص كالتعليل،  {اللَّوي الصَّمىدي }

. تنفي الشبيو كالنظَت {كيفيونا أىحىده 

 [تفسير سورة اإلخالص  ]
. كاحد يف ذاتو، ككاحد يف صفاتو، ككاحد يف أفعالو: معناه {قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده } ك
. ىو الذم يصمد إليو ٚتيع ا٠تالئق، كيفتقر إليو ٚتيع ا٠تالئق {اللَّوي الصَّمىدي } 
. ال يتولد كجوده أحد، أم ما كلد أحدا، كال كلده أحد: معناه {ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ } 
 يف صنعو كال يلحقو (56)معناه نفي الشبيو أم ال يشبو أحد {كىملٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده }

.  التغيَت، الذم ال يضاده أحد
، كال يشغلو شأف عن {كيلَّ يػىٍوـو ىيوى يف شىٍأفو }: كما فعلو؟ فقل لو: كمن قاؿ لك

. شأف

 [مسائل في كلمة التوحيد  ]
كلمة ال إلو إال اهلل، ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ىي : كمن قاؿ لك

.  ال متصلة، كال منفصلة: متصلة أـ منفصلة؟ فقل لو
ال إلو :  نفي أك إثبات؟ فقل لو(57)[ىي]كلمة ال إلو إال اهلل، ىل : كمن قاؿ لك
. نفي، إال اهلل إثبات

 

                                  
 ".ب"للكثرة، كالتصحيح من النسخة ": أ" يف النسخة (55)
. ال يشبهو أحد، أك ال يشبو أحدا: أحده، كلعل اٞتملة:  يف النسختُت (56)

". ب"زيادة يف النسخة  (57)
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 [شروط ال إلو إال اهلل  ]
مقيدة على : كلمة ال إلو إال اهلل، ىل ىي مطلقة أك مقيدة؟ فقل لو:  كمن قاؿ لك

أف تكوف عن علم ال عن جهل، كعن يقُت ال عن شك، كعن إخالص : سبعة شركط أك٢تا
ال عن رياء، كعن اختيار ال عن اضطرار، كعن ابتغاء لوجو اهلل ال لغَته، كأف ال يقو٢تا بلسانو 

. دكف قلبو، كيثبت عليها حىت ديوت ال يتبدؿ عنها كال يتغَت
ال إلو كفر، إال : كلمة ال إلو إال اهلل، ىل ىي كفر أك إسالـ؟ فقل لو: كمن قاؿ لك

. اهلل إسالـ
ال إلو إال :  أك ترياؽ؟ فقل لو(58)كلمة ال إلو إال اهلل، ىل ىي سم:  كمن قاؿ لك

. اهلل ترياؽ
كسبية ١تن : كلمة ال إلو إال اهلل، ىل ىي كسبية أك مستعارة؟ فقل لو:  كمن قاؿ لك

. كقاه، كمستعارة ١تن شقاه
ما أصل ال إلو إال اهلل؟ كما فرعها؟ كما ثبوهتا؟ كما مرادىا؟ كما :  كمن قاؿ لك
حقيقتها؟ كما كما٢تا؟ 

ىىٍل جىزىاءي اإٍلًٍحسىاًف ًإالَّ }: اإلسالـ، لقولو تعاىل: اإلدياف، كفرعها: أصلها:  فقل لو
الغٌت عن كل ما سواه، : التوحيد، كحقيقتها: ، كمرادىا كثبوهتا[60: الرٛتن] {اإٍلًٍحسىافي 
ػ (59)[تسليما]٤تمد رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم : ككما٢تا

 
 

                                  
". ب"، كالتصحيح من النسخة "اسم": "أ" يف النسخة (58)
". ب" زيادة يف النسخة (59)
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 [ (60)معاني بعض صفات اهلل ] 

ما معٌت عُت اهلل، ككجو اهلل، كيده، كضحكو، ك٤تبة اهلل؟ : " كأما قولك
: ، كضحكو(61)[قدرتو]: كجوده، كيده: شهوده، ككجهو:  أما معٌت عُت اهلل

. غفرانو: رضوانو، ك٤تبتو
: كقد نظمتها بقويل ػ غفر اهلل يل قويل كعملي ػ كىو

يـا طـالـبـا شـهـوده فـخـذ لـهــــا  فمعنى عين اهلل إن أردتـــهــا 
قـدرتو، وضـحـكـو رضـوانـــــو،  فـوجـهــو وجـــوده، ويــــده 

من ليس يعرف لـذا من األنام  مـحـبتو غفرانو، تم المـــرام، 
فــــللـــتــقــارب مـــن اآلثــــــــام  فــقـيل ىـو عابـد األصـنـاِم 

 (مسائل في اآلداب واألخالق  ) 
 [من أحكام إفشاء السالم  ]

: ، فقد نظمتها بقويل"حكم سالـ النساء كسالـ الرجاؿ: "كأما قولك
على جماعة يـقلـن ىنَّ  حكم النساء حيثما دخلنَّ 
سالمهم ذاك الـذي يـقـال  عليكم الـسـالم، والـرجال 

فارزق لنا اللهم حسن الخاتمة  في شمس االتفاق عـند الخاتمة 

                                  
أىل السنة ٣تموعوف على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآف : "قاؿ ابن عبد الرب يف التمهيد  ((60

كالسنة كاإلدياف هبا كٛتلها على اٟتقيقة ال على اجملاز إال أهنم ال يكيفوف شيئا من ذلك كال حيدكف فيو صفة 
٤تصورة كأما أىل البدع كاٞتهمية كا١تعتزلة كلها كا٠توارج فكلهم ينكرىا كال حيمل شيئا منها على اٟتقيقة 

(. 145/ 7): س.ـ: التمهيد"(...)كيزعموف أف من أقر هبا مشبو كىم عند من أثبتها نافوف للمعبود 
". ب" زيادة يف النسخة (61)
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 [من أحكام تشميت العاطس  ]
: كأما قولك كيفية التشميت للعاطس نظمتها أيضا

يـرحمك اهلل وذا بـو نُِقْل  : تشميت عاطس لمؤمن فقل
وللـصـبـي أزرعك اإللو  المرأة تقل عفاك اهلل 

وللـيهوديِّي ىداك اهلل  شفاك اهلل  وللمـريضيِّي 
تفز بما شئت من الوفـاق  انظر لذا مكارم األخالق 

 
انتهت ىذه النسخة على يد مىٍن مىنَّ اهلل عليو باٞتواب اشبيو بن شيخو الشيخ ماء 

 ىػ، كانتهى من خطو حرفا ْترؼ عصر األربعاء 1334االعينُت يف اثنُت من ربيع النبوم عاـ 
 بن اٟتضراـ، ككتبها من خطو (62) ىػ على يد ماء العينُت1337خامس رمضاف ا١تعظم عاـ 

 ـ 1973 عاـ (64) امربيو بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز حامَّنِّ (63)عبيد ربو ماء العينُت
إثبات علماء الصحراء كما تعاقب " ىػ مع العلم أين ترٚتت للشيخ اشبيو يف كتايب 1393
. (65)"من ذريتو
 

 

                                  
.  سبقت ترٚتة الشيخ ماء العينُت بن اٟتضرمي عند ذكر نسختو ىذه  ((62

.   ككذلك ترٚتة الشيخ ماء العينُت مربيو تقدمت عند اٟتديث عن نسختو ىذه(63)
حامَّنِّ ْتاء : "ذكر الشيخ ماء العينُت بن العتيق عن الشيخ أٛتد بن الشمس ضبطو ٢تذا االسم بقولو (64)

": سحر البياف" "أٛتد (يعٍت حامن)مفتوحة بعدىا ألف كميم مفتوحة مشددة كنوف مكسورة مشددة كاٝتو 
. 136: س، ص.ـ
. ٥تطوط ٓتزانة مؤلفو الشيخ ماء العينُت بوجاف (65)
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فهرس اآليات 
رقم الصفحة رقم اآلية سورة الرحمن 

 38 29 {كيلَّ يػىٍوـو ىيوى يف شىٍأفو }
 39 60 {ىىٍل جىزىاءي اإٍلًٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلًٍحسىافي }

  سورة اإلخالص 
 37 1 {قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده }
 37 2 {اللَّوي الصَّمىدي }
 37 3 {ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ }
 38 4 {كىملٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده }
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فهرس األحاديث 
الصفحة الحديث 

 37« صالة اٞتماعة تعدؿ ٜتسا كعشرين من صالة الفذ»
 37 «صالة اٞتماعة تفضل صالة الفذ بسبع كعشرين درجة»
يف ا١تزبلة، كاجملزرة، كا١تقربة، : هنى أف يصلى يف سبعة مواطن»

« كقارعة الطريق، كيف اٟتماـ، كيف معاطن اإلبل، كفوؽ ظهر بيت اهلل
35،36 
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فهرس األعالم 
الصفحة العلم 

 6 (شبيهنا)٤تمد األمُت بن مصطفى 
 9 (الشيخ ماء العينُت)مصطفى بن ٤تمد فاضل 
 10اٟتضرمي بن ٤تمد األمُت 

 14 (الشيخ مربيو ربو)ماء العينُت بن سيدم ٤تمد 
 18ماء العينُت بن اٟتضرمي 
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الئحة المصادر والمراجع 
 القرآف الكرًن (1

األْتر ا١تعينية، النعمة ماء العينُت، ٖتقيق أٛتد مفدم، كىو مرقوف،  (2
 .اٞتزء األكؿ، من نسخة ٓتزانة الشيخ مربيو ربو بوجاف

إثبات علماء الصحراء على ما للنسب من ٤تاسن غراء، ماء العينُت  (3
.  بن ٤تمد بن عبد العزيز، ٥تطوط ٓتزانة صاحبو بوجاف

عبد اهلل بن : أصوؿ السنة، ٤تمد بن عبد اهلل ابن أيب زمنُت، ٖتقيق (4
٤تمد البخارم، الطبعة األكىل، ا١تدينة النبوية، مكتبة الغرباء األثرية، 

.  ق1415
األعالـ، خَت الدين بن ٤تمود الزركلي، الطبعة ا٠تامسة عشرة، دار  (5

 . ـ2002العلم للماليُت، 

إفادة األقربُت يف التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينُت، ماء  (6
العينُت ابن اٟتضرامي، ٥تطوط توجد نسخة منو ٓتط الشيخ ماء 
 .العينُت مربيو ربو بن سيدم ٤تمد بن عبد العزيز كىي ٓتزانتو بوجاف

ابن تاكيت : ترتيب ا١تدارؾ، القاضي عياض بن موسى، ٖتقيق (7
 1965الطنجي، كآخركف، الطبعة األكىل، احملمدية، مطبعة فضالة، 

. ـ1983- ـ 
: التلقُت يف الفقة ا١تالكي، عبد الوىاب بن علي البغدادم ، ٖتقيق (8

-ىػ٤1425تمد بو خبزة،  الطبعة األكىل،  دار الكتب العلمية، 
. ـ2004
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بن ا١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد، يوسف بن عبد اهلل التمهيد  (9
مصطفى بن أٛتد العلوم ك٤تمد عبد الكبَت : عبد الرب، ٖتقيق

. ق1387ط، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، .البكرم، د
التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤكؼ بن تاج  (10

-ىػ1410العارفُت ا١تناكم ، الطبعة األكىل، القاىرة، عامل الكتب، 
. ـ1990

اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى  (11
: اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو، ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، ٖتقيق
مصورة )٤تمد زىَت بن ناصر الناصر، الطبعة األكىل، دار طوؽ النجاة 

. ىػ1422، (عن السلطانية بإضافة ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي
اٞتامع يف السنن كاآلداب كا١تغازم كالتاريخ، ، عبد اهلل ابن  (12

٤تمد أبو األجفاف، كعثماف بطيخ، الطبعة الثانية، : أيب زيد، ٖتقيق
 . ـ1983-  ىػ 1403بَتكت، مؤسسة الرسالة، ا١تكتبة العتيقة، 

: حسن احملاضرة، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ٖتقيق (13
٤تمد أبو الفضل إبراىيم، الطبعة األكىل، دار إحياء الكتب العربية، 

.  ـ1967-  ىػ 1387
ط، القاىرة، .الديباج ا١تذىب، إبراىيم بن علي ابن فرحوف، د (14

. ٤تمد األٛتدم، دار الًتاث للطبع كالنشر: ٖتقيق
٤تمد حجي، : الذخَتة، أٛتد بن إدريس القرايف، ٖتقيق (15

.  ـ1994كآخركف، الطبعة األكىل، بَتكت، دار الغرب اإلسالمي، 
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فهرس الموضوعات 
 2 إىداء

 3 شكر كتقدير

 4 مقدمة

 7 :بُت يدم األجوبة: الفصل األكؿ

ترٚتة الشيخ اشبيو أفَّ بن الشيخ ماء العينُت، كالتعريف بكتابو : ا١تبحث األكؿ
 7 :كبياف منهجو فيو

 7 :ترٚتة الشيخ اشبيو أف: ا١تطلب األكؿ

 7 :اٝتو كنسبو: الفرع األكؿ

 9 :مولده كنشأتو: الفرع الثاين

 9 :صفاتو كمناقبو: الفرع الثالث

 9 :طلبو للعلم، كتدريسو لو بعد التأىل: الفرع الرابع

 10 :شعره: الفرع ا٠تامس

 10 :جهاده: الفرع السادس

 11 :أبناؤه كأحفاده: الفرع السابع

 11 :شيوخو: الفرع الثامن

 13 :ثناء العلماء عليو: الفرع التاسع

 14 :مصنفاتو: الفرع العاشر

 14 :كفاتو: الفرع اٟتادم عشر
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 15 :التعريف بكتابو كبياف منهجو فيو: ا١تطلب الثاين

 16 عملي يف الكتاب كبياف النسخ اليت اعتمدت عليها يف ٖتقيقو: ا١تبحث الثاين

 16 :عملي يف الكتاب: ا١تطلب األكؿ

 17 :التعريف بالنسخ ا١تعتمدة يف التحقيق: ا١تطلب الثاين

 18 :التعريف بالنسخة األصل: أكال

 23 :التعريف بالنسخة ا١تساعدة: ثانيا

 28 :النص احملقق: الفصل الثاين

 28 [نص السؤاؿ]

 29 [نص اٞتواب]

 29 (مسائل يف الصالة)

 29 [شركط الصالة]

 31 [سنن الصالة كفرائضها كفضائلها]

 34 [أقساـ الصالة، من حيث الفرضية من عدمها]

 35 [شركط كجوب الصالة]

 35 [مبطالت الصالة]

 35 [ا١تواضع ا١تنهي عن الصالة فيها]

 36 [كيفية جرب الصالة كأحكاـ سجود السهو]

 39 (مسائل يف العقيدة كالتوحيد)

 39 [٣تمل االعتقاد يف مسائل الصفات]
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 39 [أركاف التوحيد]

 40 [تفسَت سورة اإلخالص]

 40 [مسائل يف كلمة التوحيد]

 41 [شركط ال إلو إال اهلل]

 42 [معاين بعض صفات اهلل]

 42 (مسائل يف اآلداب كاألخالؽ)

 42 [من أحكاـ إفشاء السالـ]

 43 [من أحكاـ تشميت العاطس]

 44 فهرس اآليات

 45 فهرس األحاديث

 46 فهرس األعالـ

 47 الئحة ا١تصادر كا١تراجع

 51 فهرس ا١توضوعات

 


