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P 
احلمد هللا الذي رشح بالعلم صدور العلامء الربانيني، وزكـى بـاإلخالص أعـامل 
عباده املتقني، والـصالة والـسالم عـىل نبيـه الـذي أرسـله يف األميـني ليـزكيهم ويعلمهـم 

، فهـدى مـن الـضاللة وعلـم مـن الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضـالل مبـني
اجلهالة وبرص من العمـى، وأنقـذ مـن الـردى، وعـىل آلـه وصـحبه دعـاة األمـة إىل اخلـري 

 .وهداهتا إىل احلق وأئمتها يف طريق الرشد وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 فإن العلم الرشعي هو أنفس ما تنافست يف حتصيله اهلمـم، وتزامحـت يف اقتنائـه
الركب، وتبارت يف السبق إليه العزائم؛ إذ هو مناط االستقامة يف الدنيا، ومعقد السالمة 

 ويميز بني احلالل واحلرام، وقـد أرسـل اهللا تعـاىل ،يف العقبى، به يفرق بني احلق والباطل
 ، واسـتحكام مـن اجلهـل، وانقطـاع مـن الـوحي، إىل عباده عىل فـرتة مـن الرسـلrنبيه 

 ، وفـساد مـن األخـالق، وضالل مـن العقـول، ورسوخ من اجلاهلية،وحتكم من احلمية
 فأصـلح بـالعلم النـافع نفوسـا ، وعلـم مـن اجلهـل، فـدعا إىل اخلـري،وانحطاط من القيم

 به عيونا عميا، وأسمع به آذانا صام، وفتح به قلوبا َّ وبرص، ضالةً وهدى به عقوال،فاسدة
به املعامل بعد اندراسها، وتآلفت بـه ات، ووضحت تغلفا، فاجتمع به شمل األمة بعد ش

 ،القلوب بعد تنافرها، فأخرج اهللا سبحانه وتعـاىل عـىل يديـه خـري أمـة أخرجـت للنـاس
 وأمرهم باملعروف وهنـيهم عـن املنكـر، ،محلت عىل عاتقها مسئولية إبالغ رسالته للناس

ين حتريـف وتعاقبت من بعده مواكب اخلري متمثلة يف علامء ربانيني ينفـون عـن هـذا الـد
 .املبطلني وتأويل اجلاهلني
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ومنذ بزوغ شمس الرسالة وامتداد أشعة النور منها ممزقة سجاف ظلامت اجلهل    
 والعـوارف ،ما زال الناس يعنون بالرجوع إىل أئمة العلم اجلامعني بني املعـارف العقليـة

صالة  وتــشبعوا هبــدي النبــي عليــه أفــضل الــ، الــذين ارتــووا مــن معــني القــرآن،النقليــة
 ليبرصوهم هبذا النـور الـذي ؛ُّ ليعرضوا عليهم ما يعن هلم من مشكالت احلياة؛والسالم

يتألأل سناه مـن مـشكاة النبـوة، ومل يـأل أولئـك العلـامء يف إجالـة قـدح الفكـر مـن أجـل 
 فكانـت إجـابتهم عـىل مـا يوجـه ،استخراج جواهر األحكام من بحـور الكتـاب والـسنة

لعلوم الرشعية من أعز ثروات هذه األمة وأغالها إذ هي كنوز إليهم من أسئلة يف فنون ا
 .معارفها التي ترجع إليها كلام احتاجت إىل حل ملا يعن هلا من مشكالت احلياة

وقد تنافست مهم أهل اخلري يف تقريب هذا العطاء املدرار إىل طالبه بجمعهم ما 
 ثامرهـا الطيبـة اليانعـة يف تناثر وتفرق من أجوبة أولئـك اجلهابـذة النـابغني ليكـون جنـى

 .متناول أيدي الراغبني يف االستفادة
م احلقيقـة َلَوإن من بني هذه الكنوز احلافلة بالعلم النافع فتاوى اإلمام املحقق ع

ر الرشيعة الزاخر أيب حممد سعيد بـن خلفـان بـن أمحـد اخللـييل اخلـرويص ، ْحَالشامخ وب
 بحيـث مل ، فأحرز قصبات الـسبق، يف ميدان التحقيق والتدقيقِّيلَُج بيعبوبه املَحَالذي سب

 تتـدفق ،ةَّرَ فكانـت فتـاواه ينـابيع ثـ، وأتى فـيام أفـاد بـه بالعجـب العجـاب،ق له غبارَشُي
 ألهنا مستمدة من بحار الكتاب والسنة، وقـد ؛بفيوض احلقيقة والرشيعة، صافية رقراقة

 - رمحـه اهللا–  الشيخ حممد بـن مخـيس الـسيفيتلميذه البار -رمحه اهللا  - عني بعد وفاته
 وضم إليها طائفة من فتـاوى اإلمـام الربـاين أيب نبهـان ،بجمع ما تفرق من هذه الفتاوى

، كام ضم إليها فتاوى مهمة مما دبجته يراعة - ريض اهللا عنه -جاعد بن مخيس اخلرويص
وسـمى اجلميـع ، -  رمحـه اهللا تعـاىل-العالمة اجلليل الـشيخ سـلطان بـن حممـد البطـايش

وظـل هـذا الكتـاب ، »متهيد قواعـد اإليـامن وتقييـد شـوارد مـسائل األحكـام واألديـان«
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 ويستبـرصون بأشـعة ،مرجعا مهام للفقهاء وطالب العلوم يكرعـون مـن مناهـل عرفانـه
 .عوارفه

 وأحرزوا قـصبات ،وقد قيض اهللا تعاىل أخريا فتية مجعوا بني األصالة واملعارصة
 فانبعثـت ، فكانت هلم اليد الطوىل يف اجلوانب العلمية والفنيـة،ث العلميالسبق يف البح

 - فرأوا أن جيردوا أجوبة هذا العالمة اجلليـل ،مهمهم خلدمة هذا الرتاث العلمي الثمني
وضموا إليهـا مـا توصـلوا  »أجوبة املحقق اخللييل« وحدها حتت عنوان -رمحه اهللا تعاىل 

 ،وأتقنـوا تبويبهـا وترتيبهـابق مـن فتـاواه،  اجلـامع الـسابحـث والتنقيـب ممـا فـاتإليه بال
 يــستهوي القلــوب ويــسحر العيــون بجاملــه ،فجــاءت مــصبوبة يف قالــب علمــي رصــني

 .ّاألخاذ
 الـزالل يـروي ظمـأهم فإىل الـراغبني يف ورد ينـابيع العلـوم هـذا املـورد العـذب

 مـن الواجـب  وإذا كان شكر من أحسن فريـضة يف ذمـة املـسلم فإنـه،ويشفي صدورهم
 ومن قام بنرشه ،هذا الكنز العلمي الثمني باجلمع والتحقيقعلينا أن نشكر الذين خدموا 

 .ليكون يف متناول أيدي الطالبني جلواهر فوائده
 وجزى اهللا الذين قدموا هذا اخلري العظيم خريا جزيال، ،رحم اهللا شيخنا املحقق

 .ووفقهم ملا حيبه ويرضاه
 

 أمحد بن محد اخللييل                                                                                                     
 هـ١٤٣١ من حمرم ٢٩اجلمعة 

 لبنان / بريوت                                                                                                        
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P 
َاحلمد هللاِ عىل سابغ آالئه، والشكر له عىل وافر نعامئه؛ إذ أكرم األمة ِ َِ ُُ  بالعلامء وجعلهم ُّ

َفمهدوا قواعد اإليامن، ءنبيااألَورثة  ُ ُ، ونصبوا َّ َ َ، ودعوا إىل أفضل القيم، ِكرايس أصول الدينَ َِ ِ َ
َوأرشدوا الناس إىل  َّ ُ َّميسه الرمحانيةنواُ، واقتبسوا من ِلطائف احلكمَ ِ ِ ً، فغدوا بخشيته أعالمـا ِ َِ ِ َ َ
َّيف الربية، فأعطـاهم  ِ ِإلغاثـة ، وهـداهم املنيـفِ ِ يفِ دعـوة العبـاد إىل اخلـري َمقاليـد التـرصيفَ

ِامللهــوف بالــسيف املــذكر، واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ِ َ، فاحلمــد هللاِ الــذي رفــع ِ ُ
َمنزلتهم، وأعىل درجتهم، فعطفهم عىل  ِنفسه، واملالئكة املـسبحة بقدسـه فقـالَ ِ ِ ِِّ:  M  4

 F E D   C  B  A  @? > = < ; :    9  8  7    6 5L. 

ِوالصالة والسالم عىل خري الربية وداعيهـا، ومعلـم البـرشية وهادهيـا سـيدنا حممـد،  َّ ِ ِّ ِ ُ ُ
ِوعىل آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ٍ. 

  :َّأما بعد 
 ،ًرجـاال يرتعـون يف رياضـهض هلذا الـدين ِّ املوىل عزوجل أن يقيُفقد اقتضت حكمة

 ويثبتـون ،، يواصـلون رفـع لوائـهً وعرصا إثر عرص،ًويذودون عن حياضه، جيال بعد جيل
ً ومن احلكمـة قـدرا ،وافرا ًا حظِنالوا من العلم، هِ أحكامِه، وإبرازِ معاملِبإظهار أركان بنائه،

 ومن ب،الطال الوقوف عىل آثارهم  ملن األمهية بمكان؛ ففيها من العلم ما يلزم وإن  زاخرا،
احلاجــة لالشــتغال هبــذه اآلثــار؛  ومــن هنــا بــرزت ،الراغــب املعرفــة والتوجيــه مــا ينــشده

 .االستفادة من مكنوهنا، و معينها للنهل من جديدة حلليفوإخراجها 
                                                

 ).١٨(آل عمران اآلية )  ١(
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١٣

  متضمنة ،» املحقق اخللييلأجوبة«ويف ضوء ذلك يرسنا أن نقدم للمكتبة اإلسالمية  
ً نثرا وشعرا- رمحه اهللا – ق سعيد بن خلفان اخللييلفتاوى الشيخ العالمة املحق  ،ورسائله، ً

بـام راج يف عـرصه مـن مـسائل وتوجهـات زاخـرة بـالعلم والفقـه ، شاهدة  العلميةوبحوثه
  .واحلكمة والبيان

 يف سـامء التـأريخ عاملـا بـارزا - رمحـه اهللا– ان الشيخ سعيد بن خلفـان اخللـييلكلقد 
األمر ً والعـامين خــصوصا بـام كــان لـه مــن دور ريـادي يف إحيــاء األمـة بــ،ًاإلبـايض عمومــا

، وإقامـة رشع اهللا بـني النـاس، وإبـراز مكانـة العلـم يف الدولـة باملعروف والنهي عن املنكر
مـا  السنن، وطمس اإلسالمية، والنهوض باحلياة العلمية والعملية، وجتديد ما اندرس من

 .البدعظهر من 
تأليف وهو مل وقد بدأ املحقق اخللييل حياته العلمية يف باكورة عمره حيث رشع يف ال

، وله غة والفقه والعقيدة يف اللوكانت له إسهاماته البارزة من العمر، يتجاوز السادسة عرش
ته بقـوة التحقيـق أجوبة يف علوم القرآن واحلديث وأصول الفقه وغري ذلك، ومتيزت مؤلفا

لـشهرته بتحقيـق املـسائل وتأصـيلها والنظـر يف » املحقـق« وعمق الفهم، فأطلق عليه لقب 
 .ئه أمهية بالغة عند اخلاص والعام آلراتأدلتها، وأصبح

نظر فـيام عنـد اآلخـرين، يتوسع يف ال آراء مذهبه، بلب ًحمدودا مل يكن املحقق اخللييل 
وخلـع ربقـة  ،لـصواب، فمنهجيـة التحقيـق واتبـاع الـدليلًويرجح وخيتار ما يراه موافقـا ل

 .سمة بارزة يف سائر مؤلفاته التقليد
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١٤

ًكام أن له باعا طويال يف العربية، بل هو راسـخ القـدم فيهـا، فهـو شـاعر فـذ  وأديـب ،ً
 .»أعلم الشعراء وأشعر العلامء« بليغ، ومتكلم بارع، ولذا يعد من طبقة 

هـذا مقامهـا تـستدعي مزيـد اهـتامم ودراسـة يف خمتلـف إن مكانة هذا شأهنا ومنزلـة 
جوانب حياة هذا العامل من حيـث سـريته ومنهجـه وفكـره وأسـلوبه، وال يكـون ذلـك إال 

 ، واستطالع ما سطره لسان قلمه، من أحداث وتقلباتحوتهبتقليب صفحات تأرخيه وما 
لييل وبقية أحفاد الشيخ سعود بن عيل اخلوفاء من فكان وفيض علمه من آراء وتوجهات، 

 العمـل إسناد قاموا مشكورين ب أنعلم عىل نرش الًا منهم بحق األبوة وحرصالشيخ املحقق
 . لتعم به الفائدة، فجزاهم اهللا خري اجلزاء؛إىل من يعتني بدراسته وحتقيقه

 
ً مجعا وترتيبا يف اآليتورضورة االشتغال هبا» آثار املحقق اخللييل« تتجىل أمهية  ً: 

 
 االعتناء بالعلوم الرشعية والفقهية، وإخراجها من غياهب الظلامت ليستفيد منها طالب ▪

 .العلم ويستنري هبا الناس
 لفت االنتباه إىل علامء الرشيعة، وإبراز منهجياهتم ومكـانتهم العلميـة، ومهـتهم يف طلـب ▪

 . لالقتداء هبم والسري عىل خطاهمالعلم ونرشه،
 . رضورة االهتامم بالرتاث والتاريخ العامين العريق وحفظه من االندثار▪

  
                                                

عراء عامن بأنه ثاين الثالثـة الـذين هـم أعلـم الـشعراء وأشـعر عده صاحب شقائق النعامن يف أسامء ش)  ١(
أبو بكر أمحد بن النـرض الـسامئيل، والعالمـة املحقـق سـعيد بـن خلفـان اخللـييل، وأبـو : العلامء، وهم

 .مسلم نارص بن سامل الرواحي
 .٣٣٣، ص٢، جشقائق النعامناخلصيبي، :         ينظر
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١٥

 
ً منزلة املحقق اخللييل، ومكانته البارزة بني علامء الرشيعة عموما؛ وعلامء املذهب اإلبايض ▪

 .ً خاصا بآثاره العلميةًعىل وجه اخلصوص، وهو ما يستدعي اهتامما
 احلاجة إىل إبراز دور املحقق اخللييل يف معاجلة املسائل املـستجدة يف عـرصه، وحكمتـه يف ▪

 .التعامل مع القضايا اآلنية واملستقبلية
 الوقوف عىل تأريخ حقبة املحقـق اخللـييل واحلالـة االجتامعيـة والـسياسية الـسائدة إباهنـا ▪

 .ات التاريخ العامين الزاخركوهنا متثل لبنة من أهم لبن
ــة ▪ ــان يف املوضــوعات العقدي ــه يف االســتدالل والبي ــشيخ املحقــق وقوت ــة ال ــراز منهجي  إب

 .واألصولية والفقهية
 

ً ظهرت عدة أعامل وحماوالت جلمع أجوبته ورسائله وترتيبها وقد كانت معينا هلذه 
 : املوسوعة التي بني أيديكم؛ أمهها

 
    وهو من مجع الشيخ حممد بن مخيس السيفي، و به أغلب أجوبـة املحقـق اخللـييل، 

لـشيخ نـارص بـن أيب ا  للعالمة أيب نبهان جاعد بن مخيس اخلـرويص وابنـهًوفيه أيضا أجوبة
رة الرتاث مـشكورة بطباعـة هـذا  والشيخ سلطان بن حممد البطايش، وقد قامت وزا،نبهان

الكتاب، ولكن لكثرة السقط والتصحيف، وخلوه من املقارنة والتخريج قمنا بإخراجه من 
األجوبـة األخـرى إليـه،  مـع إضـافة - رمحـه – مقترصين عىل أجوبة املحقق اخللـييلجديد 
 . بهاالنتفاعيسهل للقارئ ل ومعنونة مفهرسة
 

 ،هـ، وهو خمطـوط مل يطبـع١٣٠٧ها  الكاتب عبداهللا بن مصبح الصوايف سنة   انتخب
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١٦

 .كام أنه غري جامع لكل األجوبة واآلثار بل منتخب منها
 

 .  وهو خمطوط مل يتبني جامعه؛ حوى بعض أجوبة املحقق ورسائله وأغفل أكثرها


 
وهي كام يظهر أجوبة مسائل أغلبها من الكاتـب نفـسه الـشيخ مخـيس بـن أيب نبهـان 
ًوبعضها من غريه قام بجمعها اهتامما ألمرها، ولكنها غري جامعة، والكتـاب خمطـوط غـري 

 .مطبوع


ضعها، وقد أرشنا إىل ذلك يف مو. 
 

قمنـا بحمـد اهللا وتوفيقـه بالبحــث عـن آثـار املحقـق اخللــييل مـن مكنوناهتـا ومجعهــا 
ًوفرزها وحتقيق نصوصها وترتيبها ووضع الفهارس الالزمة هلا متهيدا إلخراجها بالـشكل 

ئــق هبــا، وقــد ترمجنــا للــشيخ املحقــق يف املقدمــة وأرشنــا إىل منهجيــة العمــل ووصــف الال
 .املخطوطات التي تم االعتامد عليها
 جملـدات مرتبـة حـسب أبـواب الـرشيعة باسـتثناء األجوبـة وقد جاء العمل يف سـبع

بـه ألشـمل يف بااملطولة رأينا أن نضعها يف آخر الكتاب، ورغم أن عملنا قد يكون األكرب وا
 . أيدينا ووصلت إليه،لييل، ولكن ما اطلعنا عليه أجوبة املحقق اخلّ كل مجعإال أننا ال ندعي

 
                                                

املحقـق اخللـييل ولـو كانـت املخطوطـة يف فـن آخـر ، أو لغـري ً بعض النساخ يـضيف شـيئا مـن أجوبـة )١(
ــة  ــة ملحق ــا أجوب ــل جتــد أحيان ــييل، ب ــل املحقــق اخلل ــاش قب ــامل ع ــييل، أو خمطوطــة لع ًاملحقــق اخلل

 .باملصاحف
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١٧

 

 يندرج ضمن  األجوبة املتكررة حذفت ، واعتمد أشملها وأوضحها إال إذا كان اجلواب ▪
 .أكثر من باب، كأن يدخل يف باب النكاح، وباب الوكالة

 .ن يتم الترصف يف صيغة السؤال لركاكة لفظه  يف بعض األحيا▪
▪أحيانا يسقط السؤال من املخطوطة، وتتم اإلشارة يف اهلامش إىل ذلك. 
 :  عند وجود تصحيف أو سقط يف اجلواب يتم الترصف فيه كاآليت▪

 . يف اهلامشإليه  إذا كان اخلطأ ال حيتمل الصواب يصحح يف املتن، ويشار 
 .لعل الصواب كذا:  يف اهلامش بعبارةإليه يشار  الصواب،إذا كان اخلطأ حيتمل  
كذا : يف اهلامش بعبارةإليه إذا تبني وجود خطأ يف املتن، ومل يتضح صواب العبارة، يشار   ▪

ويقـصد بـه املـصدر (، أو كـذا يف األصـل )ويقصد به خمطوطات التمهيـد(يف املخطوطات 
 ).سواء التمهيد أو سائر املخطوطات األخرى

يف حالة تصحيح النص من كتاب آخر، كأن يشري املحقق إىل يشء مـن كتـب التفـسري أو   ▪
 .غريها فإن التصحيح يكون يف املتن مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش

 .األخطاء اللغوية تصحح يف املتن من غري إشارة إىل ذلك  ▪
 بني معكوفني ووضعها يف املتن،  ويمكن تصحيحهااألخطاء العلمية تصحح يف اهلامش،  ▪

 . بحسب سياق العبارة
  املسائل التي وردت من غـري إشـارة إىل مـصدرها فهـي مـن خمطوطـات التمهيـد، ومتـت ▪

اإلشارة إليها بالرموز عند اختالف النسخ، وما عدا التمهيد فقد أشري إليه يف اهلامش باسم 
 .املخطوط

 لغري املحقق اخللـييل، فـال   بعض املسائل فيها أكثر من جواب، وقد يكون اجلواب األول▪
بد من التنبه لذلك، وأحيانا يكون للمسألة أكثر من جـواب  كـأن يـسأل الـسائل، ثـم يتبـع 
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١٨

 للمحقـق، له األول، ففـي هـذه احلالـة اجلـوابسؤاله بسؤال آخـر بعـد اإلجابـة عـىل سـؤا
 .هاآخرللمحقق مسألة أجاب عليها غريه من العلامء فيعلق يف وأحيانا تعرض 

إغاثة امللهوف، صدقات النعم، كريس أصول الـدين مل نـضفها يف : ئل املستقلة مثل الرسا▪
 منهـاقـد طبـع ، بـل ً سـابقا وقد اشتغل هبا بعـض البـاحثني،ألهنا بحوث مطولةهذا العمل 

صدقات النعم وكريس أصول الدين يمكن للقارئ الكريم الرجـوع إلـيهام، وكتـاب إغاثـة 
بمكتبــة معهــد العلــوم بأحــد التحقيقــني نــه نــسخة  وتوجــد موقــد حقــق مــرتني،امللهــوف 
 .، وسيأيت الكالم عن ذلك يف مؤلفات املحقق اخللييلالرشعية

 .عمل، بل ما اطمأنت النفس بأنه له ليس كل ما نسب إىل املحقق اخللييل أضيف يف هذا ال▪
 

 أم كانت ضـمن جمع أجوبة املحقق اخللييل سواء كانت يف رسائل مستقلةقمنا بلقد 
أجوبة له مع غريه من العلامء، أم كانت أجوبة له أضافها النساخ يف كتـب أخـرى، مـع مجـع 

 . أكثر من نسخة يف حال وجودها
متهيد قواعد «السيفي يفحممد بن مخيس  الشيخ  تلميذهوأكثر من مجع للمحقق اخللييل

لعالمـة أيب نبهـان جاعـد بـن ًقد حوى أيضا أجوبة لعلامء غري املحقق اخللـييل كا، و»اإليامن
 .مخيس اخلرويص وابنه الشيخ نارص والعالمة سلطان بن حممد البطايش وغريهم

 :بعد اجلمع متثل العمل فيام ييل
املقارنة بني النسخ يف حال تعددها، وإال كان االعتامد عىل النـسخة املوجـودة ولـو كانـت  ▪

 .اخللييلواحدة، وهذا بعد التثبت من صحة النسبة إىل املحقق 
 .، وإثبات ما جاء يف النسخ األخرى يف احلاشية-فيام يظهر-اعتامد األصح عند املقارنة  ▪
األحاديث النبوية واإلشارة إىل بعض املصادر التي نقل منها ختريج  اآليات القرآنية و عزو▪

 .املحقق اخللييل عند األمهية
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١٩

 . التعريف باألعالم غري املشهورة ▪
 بالتوحيـد ثـم علـوم القـرآن والـسنة، يـيل ًىل حسب األبواب الفقهية بدأئل عترتيب املسا ▪

أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر  فاألرسة ثم فقه املعامالت وذلك أحكام العبادات
 .اآلدابالدعاوى واألحكام واحلدود والوصية واملواريث ثم ب ًمتبوعا

تـضم ء األخـري مـن الكتـاب، وهـي ، وهو اجلزجزء مستقل يف ألجوبة املطولة  وضعت ا▪
 . خمتلفةمسائل من أبواب

وضع عناوين للمسائل، لكل مسألة عنوان، وعندما تتشابه املـسائل تـدرج حتـت عنـوان  ▪
 .واحد

 

 :عثرنا عىل عدد من املخطوطات والرسائل هبا أجوبة للمحقق اخللييل وهي
 

ًبه أغلب أجوبة املحقق اخللييل، وفيـه أيـضا والسيفي، حممد بن مخيس وهو من مجع الشيخ 
أجوبة للشيخ نارص بن أيب نبهان والشيخ سلطان بن حممد البطايش، وتوجد نـسخ متعـددة 

 :للتمهيد اعتمدنا عىل ثالث منها
 

وهي يف أربع قطع كبرية، موجـودة عنـد أحفـاد الـشيخ حممـد بـن مخـيس الـسيفي صـاحب 
 .الكتاب؛ ولعلها نسخته األصلية لتعليقه عليها يف بعض األحيان، وكانت أضبط النسخ

 . متوسط احلسن والوضوح: اخلط ▪
 .ً سطرا٢٦: عدد السطور ▪
 .األسود واألمحر: اللون ▪
يف : ً تـضمنت تـسعة عـرش بابـا، البـاب األول:القطعـة الثانيـة ، ودها مل نجالقطعة األوىل ▪
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رصف املــصارف يف : ، والبــاب األخــري...وكيفيتهــاالــصالة ومــا ينقــضها، وفرائــضها 
 .واجلنايات وإحداث اجلدر

املـساجد واملـدارس واألمـوال املوقوفـة للمتعلمـني، والبـاب :  وتبـدأ ببـاب:القطعة الثالثة
 .نساء وما جيب به الصداقيف صدقات ال: األخري
أخذت هذا الكتاب من يد الشيخ العامل الثقة الوالد حممد بن مخيس : كتب يف أوهلا: مالحظة

السيفي العقري النزوي باإلعارة املردودة إليه، وال يل فيه ملك، كتبه الفقري إىل اهللا بدر بـن 
 .هـ١٣١٨ شهر ذي القعدة ١٤سامل بن سعيد املنذري بيده، يوم 

يف الطـالق وأحكامـه، ويف : ًن بابـا؛ البـاب األول وعـرشي وتضمنت اثنـني:عة الرابعةالقط
يف أحكام احلدود ويف حـد :  والباب األخري،لع واإليالء والظهار وأحكام ذلكالربآن واخل

 .القاذف والزاين وشارب اخلمر
بن خلفان بن سعيد : العامل النحرير: تأليف.. متهيد قواعد اإليامن: كتب يف اآلخر: مالحظة

أمحد اخللييل اخلرويص العامين، وكان الفراغ يف اليوم احلادي يف شهر ربيع اآلخـر مـن سـنة 
هـ عىل يد اخلويدم عامر بن صالح بن سعيد العبادي، نسخه للشيخ حممد بن مخيس ١٣٠٣

 .   السيفي رزقه اهللا حفظه والعمل بام فيه إنه جواد كريم
 

 .بمكتبة سامحة الشيخ أمحد بن محد اخللييل(       )  رقم التصنيف ▪
يف الرؤيـة ومـا يليـق بـرب : ًوهي يف قطعة واحدة، تضمنت تسعة عـرش بابـا، البـاب األول

 .يف الوصايا وما جيري عليها من بطل وتثبيت): األخري(الربية، والباب التاسع عرش 
هنـار عـارش مـن شـهر مجـادى ... قد متت هذه املسائل بعون اهللا وتوفيقه: يف آخرهاكتب   ▪

ــنة  ــن س ــذكور م ــوم امل ــوم الي ــن ي ــر م ــت الظه ــري ١٢٩١األوىل وق ــري الفق ــم احلق ـــ بقل ه
ة ّبخيت بن سعيد بن سليامن بن هاشل بن سعيد بن عيل بن خصيب احلرايص نـسب...العبد

محود بن أمحد ... هة الباطنة، كتبته للسيد األجل، من جواإلبايض مذهبا، والسوادي مسكنا
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٢١

 .لخإ.. وسعيدي،بن سيف الب
 ...).فيمن وجد حقا مكتوبا من قبل صداق أو غريه: ( آخر مسألة ▪
 . واضح: اخلط  ▪
 .  ورقة٢٩٠: عدد األوراق  ▪
 . سطرأ٢٧: عدد السطور  ▪
 .األسود واألمحر: اللون  ▪
 .خ أيب مسلم الرواحيفيها تعليقات للشي - :   مالحظات▪

املخطوطة ناقصة، وتوجـد أخـرى لعلهـا مكملـة هلـا ألهنـا بـنفس اخلـط  -               
، ومل نلحقها باألوىل قطعا لعدم وجود النـسبة الـصحيحة )هـ(والتعليقات، وقد رمزنا هلا بـ

 .كاألوىل



. 

، واملخطـوط صـورة، ولـيس س بخطها، وأخطاؤها قليلـة بأ، والربع قطعأ:  عدد القطع▪
 .أسود وأمحر: أصل،  وفيها لونان

 
 .٢٤٢: رقم التصنيف  ▪
 من كتاب متهيد قواعد اإليامن وتقييد شوارد مـسائل األحكـام القطعة األوىل: كتب فيها  ▪

واألديان من جوابات الشيخ العامل العالمة املدقق املحقق البحر الزاخر أيب حممد سعيد بـن 
خلفان بن أمحد اخللييل اخلرويص اإلبايض العامين رضوان اهللا عليـه، نفـع اهللا بعلومـه كافـة 

 .آمني. املسلمني
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يف العلم ويف طلب العلم ويف العلم النافع ويف خلق القرآن : أوهلا. ابعرشة أبو: وتضمنت
 .يف األذان واإلقامة والتوجيه وتكبرية اإلحرام: والناسخ واملنسوخ، والباب العارش

 .  صفحة٤٤٢: عدد الصفحات  ▪
 

 .٥٢٠: رقم التصنيف  ▪
 .٤٤٠:  عدد الصفحات▪
▪يف رصف املضار واجلنايات: الباب التاسع عرشتبدأ بباب الصالة، وتنتهي ب. 
.عامر بن صالح بن سعيد العبادي:  الناسخ▪ 

 
▪١٤٥٩: رقم التصنيف. 
 .   تبدأ بباب املساجد واملدارس واألموال املوقوفة▪
.عامر بن صالح بن سعيد العبادي: الناسخ  ▪ 

 
 .١٦١٣: رقم التصنيف  ▪
 .أ بباب الطالق وأحكامهتبد  ▪
▪سليامن بن حممد بن مطر:  الناسخ. 

 : 
 .بمكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي) ١٨٣(  رقم ▪
 .صفحة) ٥٢٣: (  عدد األوراق▪
ًواضح، واألخطاء قليلة، وقد استفدنا منها كثريا يف تـصحيح بعـض األخطـاء يف :   اخلط▪



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلزء األول

 

٢٣

 .خمطوطات التمهيد
 .أسود وأمحر:   اللون▪
  سم١٧×٢٤:  املقاس▪
 . سطرا يف أغلب الصفحات٢١:   عدد األسطر يف الصفحة▪
  فيها عدد من الرسائل وبعض األجوبة املختلفة، وفيهـا مـسألة واحـدة غـري موجـودة يف ▪

 .التمهيد
هللا ومنـه وماقولـك يف اإلنـسان إذا شـك أو اعتقـد أن ا: مسألة«:   أول مسألة يف املخطوط▪

 .»...سبحانه تراه الوجوه يوم القيامة
قد وقع الفراغ مما انتخبته من جوابات الشيخ العامل العالمة سعيد بن :   ويف هناية املخطوط▪

هـ، عىل يد مالـك قرطاسـه ١٣٠٧من شهر مجادى اآلخرة سنة / ٢١خلفان اخللييل يف يوم 
 .الفقري هللا عبداهللا بن مصبح الصوايف

 
 .بمكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي) ٤٤٢(  رقم ▪
 .صفحة) ٢٢٠(  عدد األوراق ▪
 .أغلبه واضح:    اخلط▪
 .أسود وأمحر:   اللون▪
 . سم١٦×٢٢:   املقاس▪
 .ً سطرا١٨:   عدد السطور يف الصفحة▪
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خذ اخلراج من الساحل، ورسالة رسالة لإلمام عزان ويف املخطوط رسالة أ:   أوهلا مسألة▪
 .حكم أموال اجلبابرة ومسائل أخرى

 .الفرق بني املداهنة واملدارة:    آخر مسألة▪
 
 .بمكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي) ٣٧٤: (  الرقم▪
 .ورقة) ١٢٦: (  عدد األوراق▪
سفل، والذال والزاي يف األعىل للتمييز، ويـضع واضح، ينقط الدال والراء يف األ:   اخلط▪

 .رمز فوق السني للتمييز
 .أسود وأمحر:   اللون▪
 .سم١٦×٢٢.٥:   املقاس▪
مـسألة غـري موجـودة يف التمهيـد، وهـي يف ) ٣٤( فيها مسائل للمحقق اخللييل وعـددها  ▪

ــــة ، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٧٥، ٧٣، ٦٨، ٦٦،٦٧، ٦٤، ٥١، ٤٠، ٢٦، ٢٤، ٢، ١: (الورق
، ومسائل للشيخ جاعد بن مخيس، والشيخ خلف بـن )١٢٢، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧

سنان، والشيخ عامر بن سليامن الريامي، والشيخ سلطان بن حممد البطايش والـشيخ محيـد 
بن سامل الدرمكي، والشيخ محد بن سـيف الـسالمي، والـشيخ سـيف بـن مالـك، والـشيخ 

عدي، وحممد بن مخـيس البوسـعيدي، والـشيخ حبيب بن سامل، والشيخ محد بن مخيس الس
 .محاد بن حممد وغريهم

أجيـوز اسـتعامل الـرهن : مـسألة«:  أول مسألة للشيخ سـلطان بـن حممـد البطـايش، وهـي ▪
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 .»...املقبوض كالسالح
ًيف رجل اشـرتى مـاال مـن عنـد امـرأة : مسألة«: ً  وآخر مسألة للشيخ سلطان أيضا، وهي▪

 .»..ًبخمسني قرشا


 
 .، بمكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي)٣٢٨: (  رقم التصنيف▪
 .صفحة من احلجم الصغري) ١٥١: ( عدد الصفحات ▪
 .واضح يف جممله:  اخلط ▪
 .أسود وأمحر:  اللون ▪
 .سم١٠.٥×١٥.٥:  املقاس ▪
 .ً سطرا١٧:  السطور يف الصفحة   عدد▪
 .»...فيمن هلك وترك أمواال من أصول وعروض وعليه حقوق ووصايا«:    أول مسألة▪
 » ...رجل يف يده عرضة فلج فيها أمواه الناس والوقوفات«:    آخر مسألة▪
أغلب األجوبـة للمحقـق اخللـييل، والـسائل الـشيخ مخـيس بـن العالمـة أيب :   مالحظات▪

يانا غـريه، وهـي غـري موجـودة يف نـسخ التمهيـد، ويف املخطـوط مـسائل قليلـة نبهان، وأح
وقد ذهب يشء من أوهلـا «: أجاب عنها الشيخ سلطان البطايش، وكتب يف جلد املخطوطة

 .»وآخرها، وهي بخط الشيخ مخيس
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٢٦

 
 

 عامر بن بوسامل هو سعيد بن خلفان بن أمحد بن صالح بن أمحد بن عامر بن نارص بن
بـن أمحــد مــن نــسل اإلمــام اخلليـل بــن شــاذان بــن اإلمــام الـصلت بــن مالــك بــن بلعــرب 

 . -عليه السالم -نسبه إىل النبي هود ، وقد أوصل املؤرخ الشيخ أبو بشري اخلرويص
فهو كام ترى سليل ملوك وعلامء وأئمة وجهابذة ودعاة ومصلحني، و هذا شأن قبيلة 

قيل  ما فتئت متد عامن عرب أجيال وعهود بعلامء الدين وأئمة العدل حتى بني خروص التي
 . نه لو انتسبت اإلمامة لكانت خروصيةإ

 عندما ذكر نـسب اإلمـام العـادل الـريض -رمحه اهللا-قال الشيخ أبو مسلم البهالين 

                                                
اخللييل نسبة إىل اإلمام اخلليل بن شاذان، وقد  رأى بعض املعارصين أن هناك سقطا بني اإلمام )  (١

هـ، ٢٧٥اإلمام الصلت بن مالك؛ ألن األخري تويف  هناية القرن الثالث حوايل اخلليل بن شاذان و
هـ، واخلليل نصب ٢٧٩وكان ولده شاذان حارضا يف أحداث اإلمام عزان بن متيم، والذي قتل عام

هـ، وال يعقل أن يكون الفاصل بينهام هو شاذان فقط، وهلذا قالوا اخلليل ٤٤٤إماما عىل األرجح 
 . واهللا أعلم بالصواب. خلليل بن شاذان بن الصلت بن مالكبن شاذان بن ا

، ندوة علمية أقامها املنتدى األديب بسلطنة عامن عن قراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب، : ينظر
مبارك بن عبداهللا الراشدي الذي عنوانه الشيخ : املحقق اخللييل، والكالم املنقول من بحث للدكتور

 .   ١١١ص ١ه،طسعيد بن خلفان وفكر
، واخلـصيبي، ١٥٧، صالفـتح املبـني، وابـن رزيـق، ٣٧٧، ص هنـضة األعيـانحممـد الـساملي، : ينظر)  ٢(

 .٣٣٣،ص٢، جشقائق النعامن
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٢٧

 :سامل بن راشد اخلرويص
ـــا ـــن أئمته ـــدعا م ـــان ب ـــا ك ـــه م   جاءت

  
  زانمـــن جــــده ابــــن متــــيم املجــــد عــــ

   حمتـــدهيف ضئـــضئ العـــزة القعـــساء  
   

ــــــــدنان ــــــــاخر قحطــــــــان وع   إذا تف
ـــه   ـــوك ل ـــصيد املل ـــد ال ـــذروة اليحم   ب

  
ــــــان ــــــاس وبني ــــــراق جمــــــد وآس   أع

  ال ينكــر النــاس مــا للقــوم مــن قــدم  
  

  وكيـــف يلحـــق عـــني الـــشمس نكـــران
  أحـــــــساهبم ومعـــــــاليهم وديـــــــنهم  

  
ـــــــوان ـــــــدايات ورض ـــــــب وه   كواك

   
 

ولـد عـام :  فقيـل-رمحـه اهللا-اختلفت املراجع يف حتديد عام والدة املحقـق اخللـييل 
إذ ؛ ولعل اختالف هذين املرجعني سببه حتريف النساخ هـ١٢٣٦عام : ، وقيلهـ١٢٢٦

ل التـصحيف بـني االثنـني  فـربام حـصسـنواتمن البعيد أن يبلغ التفـاوت بيـنهام إىل عـرش 
 .والثالثة

                                                
من أئمة العدل الذين حكموا عامن يف القرن اهلجري الرابع عرش وامليالدي التاسع عـرش، ولـد عـام   )١(

م ١٩١٩/ هــ ١٣٣٨م، واستمرت إمامته إىل عام ١٩١٣/هـ ١٣٣١هـ، وبويع باإلمامة عام ١٣٠١
 متأثرا بطعنة من أحد األعراب، وقـد كانـت فـرتة حكمـه لعـامن -رمحه اهللا وريض عنه–إذ استشهد 

 .فرتة خري وهنضة علمية ورخاء اقتصادي
 .٢٧٧، صعامن الديمقراطية اإلسالمية، غباش، ١٣٠، صهنضة األعيانحممد الساملي، : ينظر

 القسعاء، وهـو خطـأ طبـاعي والـصواب مـا أثبـت، والقعـس الثبـات وعـزة قعـساء ثابتـة، يف األصل)  ٢(
ابــن : ينظــر. ثبــت وامتنــع ومل يطـأطئ رأســه: ورجـل أقعــس ثابــت عزيـز منيــع، وتقــاعس العـز أي

 .٢٤٣، ص١١، مادة قعس، جلسان العربمنظور، 
 .٢٠١،ص٢ جشقائق النعامن،اخلصيبي، : ينظر)  ٣(
 .٣٢٥، ص هنضة األعيانملي،حممد السا: ينظر)  ٤(
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٢٨

 عن الـشيخ سـيف بـن نـارص -حفظه اهللا-ة الشيخ أمحد بن محد اخللييل ورفع سامح
هـ ١٢٣١ فتكون والدته عىل هذا سنةا ومخسني ت أن عمر الشيخ يوم وفاته كان ساخلرويص

 . وهو الذي يراه فضيلة الشيخ سعيد بن مربوك القنويب أيضا
 زمن، وبلدة بورش ذ يف بلدة بورش التي سكنها أجداده من-رمحه اهللا–وكانت والدته 

هذه قريبة من العاصمة مسقط بل هي إحدى واليات حمافظة مسقط ال يفصلها عنها يشء، 
ــا والــسفرجل  وهــي منطقــة ذات زراعــة تكثــر فيهــا النخيــل واألشــجار احلمــضية واألمب
واخلرضوات وتكتنفها اجلبال التـي تتخللهـا الـشعاب ويفـيض هبـا الـوادي املـسمى وادي 

 .بورش
 

 يف واليـة بـورش لـذا كـان مبتـدأ حياتـه االجتامعيـة -كام ذكرنـا-ولد املحقق اخللييل 
 .-كام سنبني ذلك-بأشياخه يف بورش والعلمية هناك، وكان لقاؤه 

 استقر به احلال هو والعالمة الشيخ سلطان بن -رمحه اهللا-يف العقد الثالث من عمره 
قصدمها من ذلك دعويا خالصا، وذلك أن  يف الرستاق، وكان م-رمحه اهللا-حممد البطايش 

حاكم الرستاق حينها السيد محود بن عزان بن قيس قد أظهر جانب التوبة والصالح، ورد 
املظامل فطمع املشايخ فيه خريا فأقاموا عنده حتى والهم األمر، فأمروا باملعروف وهنوا عن 

عزيــر والقيــود عــىل تاملنكــر، وجبــوا الزكــوات، وأصــلحوا األمــوال، وعملــوا يف النــاس ال
 .الرشيف والضعيف

                                                
 .٣٢ص) خمطوط مل يطبع (إغاثة امللهوف بالسيف املذكر مقدمة حتقيقاملعمري، : ينظر )١(
 .٢١٣، صقراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب، : ينظر )٢(
لعل بدء العالقة بني املحقق اخللييل واإلمام عزان بن قيس البوسعيدي كانت يف هذه الفرتة، إذ ) ٣(

ام عزان بن قيس ابن أخي السيد محود بن عزان، وأبو اإلمام عزان هو الذي توىل احلكم بعد اإلم
 .السيد محود وبعده اإلمام عزان إىل أن نصب إماما عدال رضيا
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٢٩

 فاسـتنزع تغـري الـسيد محـودولكن احلال مل يدم أكثـر مـن عـام واحـد إذ مـا لبـث أن 
احلصون ونبذهم وراء ظهره، وكان ذلك كله من أول سنة اثنتني وستني إىل أول سنة ثالث 

 .وستني
 من الرستاق وبعد خروجه هو وصاحبه الشيخ سلطان بن حممد البطايش وآل سعد   

ملحقـق يزورهـا مجعتهام األقدار واملحبة يف اهللا يف سامئل حيث استقر أصحابه فكان الشيخ ا
 .بني الفينة واألخرى

ولشدة حب املحقق اخللييل لسامئل ابتاع منهـا أرضـا وبنـى هبـا بيتـه املعـروف ببيـت 
ن ثروته، وظـل يـرتدد السبحية، واختذ من البلد التي علق هبا وطنا ثانيا، ونقل إليها كثريا م

 .بينها وبني بورش حتى إنه كان يناصف العام بني الوطنني
 

تزوج املحقق اخللييل امرأتني كان له منهام ثالثة أبناء وبنت، أكرب أوالده حممد الذي          
 .استشهد معه وهو ابن اثني عرش عاما كام سنبني ذلك بعد قليل

العادل عزان بن قـيس بعـدما عقـدت تزوجها اإلمام وقد شمساء اسمها أما البنت ف
 عـز – ثـم لقـي ربـه  مـدة عـامني ويشء يـسري إال فـرتة يـسرية معهـاعليه اإلمامة، ومل يلبث

ال رجل بعد  : عرض عليها أن تتزوج بعده فقالت كلمتها املشهورة أنه، ومن وفائها-وجل
 .عزان

، وقد ولد  مها الشيخ عبداهللا شقيق شمساءمامالولدان اآلخران اللذان تركهام اإلو   
 حممد  العادل وهو أبو اإلمام، تتفرع عائلة املحقق اخللييلمنه، وقبل وفاة أبيه بتسع سنوات

                                                
 .١١، صجوابات ورسائل العالمة البطايشماجد الكندي، : ينظر  )١(
 . ٧٥، صلشيخ أمحد بن سعيد اخللييلالسرية الذاتية واملنهج الفقهي لخليل اخللييل، : ينظر)  ٢(
 .٩١، صمعجم النساء العامنياتسلطان الشيباين، : ينظر)  ٣(
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٣٠

 .)هـ١٣٧٣ت  (-رمحه اهللا-بن عبداهللا اخللييل 
 : وقد قال عنه معارصه الشيخ أبو بشري

 قيام الليل، وهـو األمـري والـسيد كان عاملا جليال كثري االطالع عىل فنون العلم كثري
املطلق يف وادي سامئل، وله اليد الطوىل والنصيب األوفر يف املجد واحلظ، جير اجليوش بعامن 
لقهر من خاصمه وردع من ناوأه، واحتل كثريا من بلدان من نازعه فأذهلم وأدخلهم حتـت 

 .طاعته
هـــ يف الباطنــة بطلقــة ١٣٣٢تــويف الــشيخ عبــداهللا بــن ســعيد يف مجــادى الثانيــة ســنة 

 إذ خـرج إليـه خلـالف نـشأ بينـه ؛رصاص جاءته وهو مقيم عند السلطان فيصل بـن تركـي
ورجال دولة اإلمام سامل بن راشد ومنهم ابنه حممد الذي صار إماما بعامن بعد ذلـك، وقـد 

 :أشار الشيخ أبو مسلم البهالين إىل هذه احلادثة يف قصيدتني إحدامها النونية إذ قال
ـــنكم وهـــو عـــن أســـفأ ـــبعض م ـــــانوا   قـــول لل ـــــرار إن ش ـــــف لألح ـــــر يأس    واحل

ـــدم ـــن ق ـــذا املجـــد م ـــة ه ـــت نخب ـــد كن ــــان  ق ــــواب ذب ــــىل األب ــــت ع ــــوم أن   والي
 .إىل آخر ما قال

 :وذكر احلادثة أيضا يف القصيدة امليمية إذ قال
ـــــا ـــــت وقوعه ـــــن الغـــــم املمي ـــــيس م    وطــــــرف ويل الثــــــأر يف األمــــــن نــــــائم   أل

ـــإن خـــا ـــساف ـــضيم ملب ـــىض ال ـــه وارت ـــــــسامل  م عن ـــــــيس ي ـــــــاإليامن ل ـــــــامل ف   وس
هو الشيخ العالمة أمحد بن سعيد وهو أصغر مـن أخيـه ثالث أوالد املحقق اخللييل و

تويف متأثرا بالرصع إذ خرج ليغتسل من هنـر الـسمدي بـسامئل  الشيخ عبداهللا بثالث سنني

                                                
 .٣٣٢، صهنضة األعيانحممد الساملي، : ينظر)  ١(
 .٣٣٣، صهنضة األعيان، وحممد الساملي، ٢١٢، صديوان أيب مسلم: ينظر) ٢(
 .٣٢٢، صديوان أيب مسلمأبو مسلم، : ينظر) ٣(
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٣١

هــ، ومل يـرتك ١٣٢٤ احلجة مـن سـنة فهامجه الرصع فغرق به يف اليوم احلادي عرش من ذي
بنات كانت منهن زوجة ابن ثالث  ولكنه ترك ، عقبا ذكرا-رمحه اهللا-الشيخ أمحد بن سعيد 

 .-رمحه اهللا-أخيه اإلمام حممد بن عبداهللا اخللييل 
 مع أجوبة ابن  سابقاوترك بعض اآلثار العلمية كانت أجوبة منثورة ومنظومة مجعت

الفتح اجلليل من أجوبة « يف كتاب -رمحهام اهللا- حممد بن عبداهللا اخللييل أخيه اإلمام العادل
الطلـع النـضيد يف : ثم خرجت مفردة يف كتـاب مـستقل مطبـوع بعنـوان، »اإلمام أيب خليل

 . أجوبة الشيخ العالمة أمحد بن سعيد
وترك الشيخ أمحد بن سعيد أيضا قصائد شعرية يف الكتاب السابق، وفوق ذلك ترك 

، وقد عناه الـشيخ  يف العلم والزهد والشجاعة واخللق بهة حسنة كانت مثاال حيتذىسري
 : يف الديوان حينام قال-رمحه اهللا-أبو مسلم 

ــــروف وإحــــسان  أرتـــــــاح فيهــــــــا إىل خــــــــل فيبهــــــــرين ــــصد ومع   صــــدق وق
 

 
ده وهـو ال يـزال صـغريا نشأ املحقق اخللييل يف بلدة بورش سابقة الذكر وقد تويف وال

 ووجهه الوجهة الصحيحة شدته، ولكن كفله جده فعوضه رعاية األبوةفذاق مرارة اليتم و

                                                
خ أمحد بن سعيد بزيانة بنت محد بن سليامن بن ماجد اخلروصية وقد اشتهرت بالصالح تزوج الشي)  ١(

ال : والتقوى وتويف عنها الشيخ أمحد وهي ال تزال صغرية السن فتقدم هلا اخلطاب وقالت قولتها
  .زوج بعد أمحد بن سعيد

 .٧٢، صمعجم النساء العامنياتسلطان الشيباين، : ينظر
 . ٩٨، صالسرية الذاتية واملنهج الفقهي للشيخ أمحد بن سعيد اخللييليل، خليل اخللي: ينظر) ٢(
 .٣٠٠، صديوان أيب مسلمأبو مسلم، : ينظر) ٣(
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 منذ صـغره عـىل العـب مـن معـني كتـاب اهللا -رمحه اهللا-مما خفف عنه مصاب اليتم فأقبل 
ا تعاىل حفظا ودراسة، ويظهر من ذلك األثر البالغ الذي طبعه الكتاب العزيز عىل حياة هذ

اإلمام، فقد صارت حياته كلها إىل طهر وصالح وجهاد، فطهر الرسيرة وأخلـص الـسرية، 
 .ومن قرأ مؤلفات هذا اإلمام وجد األثر البالغ للكتاب العزيز يف حياته

الشيخ  دراسته فتتلمذ أول أمره يف بورش عىل يدي -رمحه اهللا-واصل املحقق اخللييل 
ُّذ منه مبادئ العلوم من فقه وعربية، وسـن املحقـق  إذ أخسعيد بن عامر بن خلف الطيواين

، ومن غريب األمور ومنتهى التوفيق اإلهلي ما قام به لييل حينها ال جياوز السادسة عرشاخل
املحقق اخللييل يف فرتة دراسته عند الشيخ الطيواين؛ إذ غـاب عـن شـيخه فـرتة حتـى خـيش 

 احلريصة عىل ابنها واملرشدة - الوالدةعليه فأتى والدته يسأهلا عن تلميذه النجيب، فعادت
 ؟نيب والتقريع، ما له غاب عن شيخه بالتأ-له إىل اخلري

فذهب التلميذ حديث السن إىل شيخه حامال ما يفصح عن االعتذار؛ إهنـا ألفيـة يف 
 من عمره، الفتى، وهو مل جياوز السادسة عرشّعلم الترصيف من هبا الرمحن املوفق عىل هذا 

يحار أيعجب من تأليفه يف علم الترصيف والذي يشق عىل كبار العلامء مبحثه، أم وإن املرء ل
 املتسم بالعذوبة والبساطة اجلامع للشوارد والنوادر ه ذلك يف قالب النظميعجب من صوغ

 .ولكنه التوفيق اإلهلي الذي هو نتاج صدق املحبة
ْتعــــــــرض لتوفيــــــــق اإللــــــــه بحبــــــــه َّ  

 
ــــــشور ــــــاجلميع ق   ودع مــــــا ســــــواه ف

وبعدها حدته مهة طاحمة للتزود والتعمق يف العلوم الرشعية من فقـه وعربيـة، فـيمم   

                                                
 .١٣، صقراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب، : ينظر )١(
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٣٣

؛ إذ األخري من أفاضـل الشيخ محاد بن حممد البسطصوب الباطنة حيث مضارب أستاذه 
أهل زمانه ضليع بالعربية والفقه، فام السبيل الجتناء ما عنده من أطايب العلم واخللـق إال 

ث املحقق اخللييل عنده فرتة من الزمـان يعـب مـن معينـه، حتـى ظهـر احللول بدياره، فمك
لشيخه نبوغ طالبه، وأنه أحد أوعيـة العلـم التـي ينبغـي أن يبـذل يف توجيههـا اجلهـد كلـه، 
فطلب الشيخ من تلميذه ذي اهلمة العالية أن يضع له مؤلفا يف العروض والقوايف زيـادة يف 

 من أساليب أهل العلم يف حفز مهم الطـالب، وقـد هليب اهلمة املتقدة عنده، وهذا أسلوب
مظهـر اخلـايف املـضمن الكـايف يف علمـي «أفصح املحقق اخللـييل عـن ذلـك يف مقدمـة كتابـه

 :إذ قال» العروض والقوايف
التمس مني مـن كنـت ربـيط أسـبابه وإحـسانه، وغـدوت مستمـسكا بأوتـاد فـضله 

 :ح باسمه هذا األديب القائلوامتنانه، ذلك الشيخ الفصيح الكامل، الذي عناه ورص
ــــــسط ــــــي الب ــــــسط اهللا نعمــــــة لبن   ب

  
ــــــــــــاد ــــــــــــان األوىل هبــــــــــــا مح    فك

  فهـــــو ال زال حامـــــدا نعمـــــة املـــــوىل  
  

  وأوىل بالنعمــــــــــــــــــة احلــــــــــــــــــامد
وهـو » الكايف يف علمي العـروض والقـوايف« فهو الذي حتكم عيل بأن أنظم له كتاب  

يب أمحـد الـشهري بـاخلواص كتاب حجمه لطيف مع أنه رشيف أنشأه أبو العبـاس بـن شـع
 .اهـ...فالتزمت إجابته

وقـد  العالمة نارص بن أيب نبهان اخلـرويص، وكان كعبة القصاد يف ذاك الزمن الشيخ
                                                

ة يف ، والشيخ محاد بن حممد البسط قد أقام فرت١١٦، ص قراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب : ينظر )١(
مسقط كام يذكر ذلك صاحبه ومسامره ابن رزيق، فلعل املحقق اخللييل قـد أفـاد منـه يف تلـك الفـرتة 

 .لقرب ما بني حمل سكناه ومسقط
 .١٨١، صالفتح املبنيابن رزيق، : ينظر

 .٩٠، صمقدمة حتقيق إغاثة امللهوفاملعمري، : ينظر)  ٢(
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طبقت شهرته أنحاء عامن فلم يستقر باملحقق اخللييل حال إىل أن أتى الشيخ ابـن أيب نبهـان 
 أخذ جل العلم سوى ما كان منه  أكرب شيوخه عىل اإلطالق، ومنهغدا حتى فنهل من معينه
 .فيه عصاميا

 ،هــ١١٩٢ ولـد عـام ،والشيخ ابن أيب نبهان من بلدة العليا من وادي بني خـروص
 وقـد تلقـى العلـم ،هــ١٢٦٣ من مجادى األوىل سنة ٢٠ يوم األحد بتاريخ ،وتويف بزنجبار

 وكان هذا ،-اهللارمحه - نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص دي والده الشيخ الرئيس أيبعىل ي
 إذ الــشيخ الــرئيس مــن أكــرب لمــذ عــىل يديــه لبقيــة عنــده مــن أبيــه؛مــن أكــرب الــدوافع للتت

الشخصيات العلمية التي تأثر هبا املحقق اخللييل، والشيخ أبو نبهان جاعد بـن مخـيس كـان 
يضا  لذا نجد املحقق اخللييل يتأثر به أ،-رمحه اهللا-متأثرا بأسلوب الشيخ أيب سعيد الكدمي 

 .كام سنبني ذلك
لعلـم إذ أثـر عـن اتقييد واملحقق اخللييل قد تأثر بالشيخ ابن أيب نبهان يف اإلكثار من 

» إلخالصا«و» جلوابا«و» احلق املبني«الشيخ ابن أيب نبهان أنه ترك مجلة من املؤلفات منها 
 »تفــسري نظـم الــسلوك«و» الكـشف« و»التهـذيب«و» مبتـدأ األســفار«و» حمـك األرسار«و
 .  وغريها كثري»املعارج«و» غاية املنى«و» الصفي املصفى«و

ّوالشيخ ابن أيب نبهان كان مقدرا للمحقـق اخللـييل قـدره ملـا يـراه عليـه مـن خمايـل   
 ،النجابة والتميز، لذا كان كثري اإلذكاء هلمته حتى يقوم هذا التلميذ بخالفة الشيخ يف العلم

رهبـم، ومـن ذلـك أنـه كلفـه بـرشح منظومتـه يف علـم فتتواصل احللقات التي تنري للناس د
 وكـان ممـا قالـه املحقـق اخللـييل يف ،»مقاليـد التـرصيف«الترصيف التي ألفها مقتبل عمـره 
                                                

 شــقائق ، واخلــصيبي،٢١٦، ص٢، جحتفــة األعيــاني، الــسامل: ينظــر يف ترمجــة الــشيخ ابــن أيب نبهــان)  ١(
 .١٣٢، صالفتح املبني، وابن رزيق، ١٣٩، ص١ جالنعامن

 .١٣٢، صالفتح املبنيابن رزيق، : ينظر)  ٢(
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٣٥

ّوقد من اهللا عيل بألفية مغنية يف هذا الفن الرشيف، وسميتها واحلمد هللا بمقاليـد « :مقدمتها ّ
البحر النوراين وحيد دهره بال ممانعة، وفريد الترصيف، وملا اطلع عىل نظمها العامل الرباين و

عرصه بال منازعة أبو حممد نارص بن العالمة املولوي الويل أيب نبهان جاعد بن مخيس اخللييل 
اخلرويص أمرين أن أثبت عليها رشحا لطيفا خمترصا، ومل يقبل تعليل كلام جئته معتذرا، فلم 

 . M 7 6 ; :  9 8L«أستطع خالفا ألمره وال تبديال بل تلوت
 

▪. 
ولد الشيخ احممد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبدالرمحن بن عيسى أطفـيش 

 وذلـك سـنة ، بل يف السنة نفسها عـىل بعـض الروايـات،قريبا من سنة ميالد املحقق اخللييل
 لكـن ،ونشأ يتـيام منـذ صـغرهئر، هـ يف بلدة يسجن إحدى قرى وادي ميزاب باجلزا١٢٣٦

 ذ فظهرت خمايل النجابة والتميز عليه من،أخذت بيده إىل معايل األمورحنت عليه أم رؤوم 
 . فحفظ كتاب اهللا متقنا وهو ابن ثامين سنني،صغره

 وشدة نبوغه أنه ال يكاد يبدأ الكتاب يف فن جديـد -رمحه اهللا–ومما يروى من ذكائه 
حسبي مـن دروسـك إن : وكان يقول لشيخه ، دون حرضة شيخهخيتم الكتاب بنفسهحتى 

 .شئت قررت األبواب كلها ورشحت لك ما فيها
 يشهد لذلك النتاج ، حياته بني تعلم وتعليم وتأليف-رمحه اهللا-أمىض قطب األئمة 

مؤلفـا يف شـتى ثالثامئة وعـرشين  عىل ربوالعلمي الكبري الذي خلفه حتى قيل إن مؤلفاته ت
                                                

 ٥ : اآلية:املزمل، ، ط وزارة الرتاث القومي والثقافة بسلطنة عامن١/٣، مقاليد الترصيف: ينظر  )١(
الفكر السيايس عند اإلباضـية مـن خـالل آراء الـشيخ احممـد بـن هالن، عدون ج: ينظر لرتمجة القطب)  ٢(

 .٦٦٠-٥٩١صفهارس رشح كتاب النيل، ، جمموعة من املؤلفني، ١٠٣، صيوسف اطفيش
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 فقد ألـف يف التفـسري واألصـول والتوحيـد ، وباألخص يف املعارف الرشعية،رفةأنواع املع
واحلديث والـسرية والفقـه والفـرائض واللغـة والتجويـد والتـاريخ والـرصف والعـروض 

 .واحلساب واجلرب واملنطق والفلسفة والطب والفلك والفالحة
عـن شـجاعة  مواقف ضد االسـتعامر الفرنـيس تـنم -رمحه اهللا-كانت لقطب األئمة 

 إذ قارع املستعمر بكل ما أويت من حيلة حتى أنه دخل يف حـرب دبلوماسـية ،املؤمن وعزته
م فقـام القطـب وأنـصاره ١٨٨٢مع الفرنسيني حينام ساروا الحـتالل منطقـة ميـزاب سـنة 

 وأنكـر عليـه نقـض ، واحـتج القطـب لـدى قائـد احلملـة بكـل جـرأة،يعارضون االحتالل
ــدة ــ،املعاه ــه أن مي ــه وأفهم ــى عن ــه،زاب يف غن ــدمات دولت ــن خ  وأهنــم ال يرضــون ، وع
 فاعتقلـه حتـى احتـل ، وأسمعه كالما قاسيا، فخاف القائد أن يثري عليه ميزاب،باالحتالل

 .أطلق رساحه ثم ،من الثورة وأمن عىل نفسه ، وشحنها باجلند،غرداية
 ،هلمـم ويـستنهض ا، فراح حيـرك الـشعب،لكن القطب مل هيدأ ومل يستسلم للواقع   

ويثري الرأي العام كلام سنحت له الفرصة، وكان يغرس يف تالميذه كره الفرنسيني واحتقار 
املستعمرين املتجربين حتى أنه كان يلصق الطوابع الربيدية التـي حتمـل صـور املـستعمرين 

 .مقلوبة
 رسـالة إىل إباضـية املغـرب يـزف هلـم نبـأ -رمحـه اهللا-وحينام أرسل املحقق اخللـييل 

 أسعد اخلرب قطـب هـ١٢٨٥ة اإلمام الريض العادل عزان بن قيس البوسعيدي عام مبايع
 وكان من ،أرسل رسالة إىل املسلمني يف عامن وعىل رأسهم اإلمام الريض مهنئا هلم و،األئمة

 :ضمن ذلك قصيدة قال فيها
ــ ـــعــىل م ـــاء ب ـــروم آتـحر ال ــك مـي   اــرسعـ

 
الــــــبـرئـر كـبــــــي أو بـاء ربـــــــــــــإذا ش   

 
                                                

 .٢٤٩، ص٢، جحتفة األعيانالساملي،  : ينظر)  ١(
 .٢٥٠، ص٢جحتفة األعيان، الساملي، ) ٢(
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٣٧

 مـع -رمحهام اهللا-ال يظهر أن هناك صلة مبارشة بني املحقق اخللييل وقطب األئمة و 
 ، ولعل ذلك لبعد ما بني الرجلني من املسافة،كون كل واحد منهام مرجع اإلباضية يف قطره

ُّ ويرد عليـه ،ولكن هناك نصوص تشري إىل أن قطب األئمة كان يتحامل عىل املحقق اخللييل
 .ن فتاواه التي أجاب فيها عىل أسئلة وردت إليه من بالد املغرب العريببعضا م

ويظهر عىل ردود قطب األئمة يشء من التكلف يف الرد والشدة عىل املحقق اخللـييل 
واهتامه باهلذيان مع كون الدليل يف كثري من تلـك األجوبـة مؤيـدا لكـالم املحقـق اخللـييل، 

 :ول الشاعرولكن محل القطب عىل تلك الشدة ق
ــة ــب كليل ــل عي ــن ك ــني الرضــا ع ــــدي املــــساويا  وع ــــسخط تب   ولكــــن عــــني ال

لكن ذلك املسكني مل يطلـع عليـه، وقـد كتبنـا إليـه يف تلـك «: فمن ذلك قول القطب
 .»املسألة وغريها فانقطع عن اجلواب، وإن احلق إذا قام رصع معانده

وقـال يف ، »ل والـسائل أجهـلول جاهل يف هذه املسائواحلاصل أن املسئ« :ثم قال
 .»ليس هذا اجلواب من العلم يف يشء« :موضع آخر

ِّوسبب ذلك أنه كان هناك من الشانئني الذين يشوهون صورة املحقـق اخللـييل عنـد 
 فيبـدد ، أن يرد عليـه-ألنه مرجع اإلباضية- فكان القطب يرى من الواجب عليه ،القطب

 وال منزلتـه وال ،ما كان يعلم حينها مقدار املحقق اخللـييلشبهه لئال يغرت هبا أهل اجلهل، و
كونه غصة صعبة املساغ يف قلوب أعداء احلق والدين، وأنه من أئمة العلـم الـذين رفـع اهللا 

                                                
؛ إذ جعل من مؤلفات القطب يف ٦٥٢، صاب النيلفهارس رشح كتجمموعة من املؤلفني، : ينظر)  ١(

باب احلوايش حاشية عىل جواب ابن خلفان للعبادي، وحاشية عىل جواب ابن خلفان لعمر بن 
 . كشف الكربيوسف، واألجوبة والردود موجودة يف كتاب 

 . ١١٨، ص١، جكشف الكربالقطب، : ينظر)  ٢(
 .١١٩، ص١جكشف الكرب، القطب، : ينظر)  ٣(
 .٢٢٠، ص١ جكشف الكرب،القطب، : ينظر)  ٤(
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٣٨

 .هبم منار الرشع
م يكـن فـ ،قطب األئمة ومنزلته ل فانكشفت مكانة املحقق اخللييل،تبينت احلقائقثم 

د من كتبه بمنزلـة املحقـق اخللـييل بـشتى ألفـاظ املـديح عجبا أن نرى القطب يرصح يف عد
والثناء، ويقر له بمنزلته العلمية وإمامته يف الدين، وأنه من عباد اهللا الصاحلني الذين صدقوا 

 مـن سـورة التاسـعة والعـرشيناآلية ئمة الدين عند تفسريه  فعده من أ،ما عاهدوا اهللا عليه
كـل هـؤالء أئمـة « : بعد أن ذكر مجلـة مـن أئمـة الـدين يف التيسري-رمحه اهللا-إذ قال ؛ حممد

 .»عدول كبار، ومن مل أذكر أكثر مما ذكر، ومن أهل عرصي العالمة سعيد بن خلفان
عند كالمه عىل علوم » كشف الكرب« يف أجوبته للعامنيني املسمى -رمحه اهللا-وقال 

 ،»القلم والسيف هلا حاوياوأظن العالمة العاملة سعيد بن خلفان ذا « :الكشف واألرسار
 .»جامع املعقول واملنقول الشيخ سعيد بن خلفان«: وقال أيضا يف موضع آخر

▪ 
يا متضلعا يف العلوم العقليـة تادي دماء والطائني، كان فقيها مفمن بلدة إحدى من و

لفتـوى، كـان معـارصا للمحقـق اخللـييل، ومـن مجلـة والنقلية، توىل قضاء سامئل وتـصدر ل
القائمني معه باألمر أيام تقلد السيد محود بن عزان أمور املسلمني، اصطحبه السلطان سعيد 

 .بن سلطان إىل زنجبار، ومكث هبا ثم عاد إىل عامن بصحبته
يف  إذ عاشـا ؛مجعت األقدار العالمة سلطان بن حممد البطـايش بـاملحقق اخللـييلوقد 

                                                
 .٣٤٤، ص١٢ جتيسري التفسري،القطب، : ينظر) ١(
 . ٣٧٤، ص٢، جكشف الكربالقطب، : ينظر) ٢(
 .١١٧، ص١، جكشف الكربالقطب، :ينظر) ٣(
جوابات ، وماجد الكندي، ٢٠٤، صمعجم أعالم اإلباضيةحممد نارص وسلطان الشيباين، : ينظر) ٤(

 . ٧، صطايشورسائل العالمة الب
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٣٩

 وقد ولد فيام يظهر يف ، فالعالمة البطايش من علامء القرن اهلجري الثالث عرش،العرص نفسه
 ومـنهم الـشيخ ،أوائل ذلك القرن، وقـد درس العالمـة البطـايش عـىل علـامء ذلـك الزمـان

العالمة نارص بن أيب نبهان، والشيخ العالمة السيد مهنا بن خلفـان البوسـعيدي، والظـاهر 
شيخ محاد البسط كام يظهر من بعض أجوبته، وليس ذلك بعجيب فقد مجعتـه أنه أخذ من ال

مع الشيخ البسط والعالمة ابن أيب نبهان سكنى مسقط يف رفد السلطان سعيد بـن سـلطان 
 . وادي دما والطائني بلدة احدى-رمحه اهللا-وإن كان أصله 

 وكـان رفيقـه ،وقد توىل العالمة البطايش يف عهد السلطان سعيد بن سلطان القـضاء
 بل كان يستشريه ويسأله فيام ،وسمريه يف كثري من أسفاره التي يقضيها بني مسقط وزنجبار

 .يعنيه من أمور وقضايا لعظم منزلته العلمية عنده
 ،َّوقد تقاسم العالمة املحقق اخللييل والعالمة البطايش هم الـدعوة والقيـام بواجبهـا

 أمـر بمعـروف وهنـي عـن منكـر وتعزيـر يف عهـد فاحتسبا قائمني بأمور الرستاق سويا من
 .السيد محود بن عزان حاكم الرستاق كام سنبني ذلك

ومجع القدر السعيد املحقق اخللييل والعالمة البطايش مرة أخـرى يف رحـاب سـامئل 
 بل كان من األسباب التي دعت املحقق اخللييل لـسكناها وجـود أصـحابه الـذين ،الفيحاء

 فاسـتوطنها مـع بلدتـه األصـل ،وة والنرصة هللا سبحانه يف الرستاق قبـلمجعته وإياهم الدع
 .والناهي فيهابورش بل أصبح هو اآلمر 

 فقد كان الواحد مـنهام ،كانت بني املحقق اخللييل والشيخ البطايش مداخالت علمية
 وليس يف ذلـك مـن عجـب إذ مهـا يف عـرصمها ،يرجع لآلخر طالبا رأيه يف املسائل العلمية

 . واملرجع الذي به يقتدى،ب الذي تدور عليه رحى الفتوىالقط
ويف زماننا هذا أنتام أئمة مذهبنا، « :مخيس راشد العربي واصفا الشيخنيالشيخ  قال 

                                                
 .٢١٨، ص٢ جحتفة األعيان،الساملي، : ينظر تفصيل أحداث ذلك يف)  ١(
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٤٠

 .»وبكام نقتدي وبعلومكام هنتدي
وقد جاء يف بعض رسائل املحقق اخللييل جواب منه سأله إياه العالمة البطايش فقال 

إىل جناب شيخنا وذخرنا وفخرنا وعزيزنا األجل األكـرم األحـشم العـامل  «:املحقق اخللييل
الثقة األخ املود الناصح سلطان بن حممد بن صلت البطايش سـلمه اهللا تعـاىل وأبقـاه وأعـىل 

 .»إلخ...مرتقاه
وقد وافت املنية الشيخ العالمة البطايش قبل قيام دولة اإلمام الريض عزان بن قـيس 

هـ، وقد عرب املحقق ١٢٧٨ صاحبه احلميم املحقق اخللييل إذ إنه تويف عام التي كان سائسها
اخللييل نفسه عن مدى تأثره بموت العالمة البطايش حينام أرسل إليه أحد يعزيه بذلك النبأ 

وصلني كتابك الكريم أهيا الولد احلميم، ومن قبله قد علمنـا بـام  « : بقوله-رمحه اهللا-فرد 
 وليس إال التسليم والرضا ملن بيده يف عباده رصف القـضاء، فهـو ،يمذكرته من الرزء العظ
 وال ، وال راد لقضائه، وفعله عدل، وال يسأل عام يفعل، واحلاكم يف عباده،املترصف يف بالده

¡ ¢  M   ومــسبب األســباب والقائــل يف كتابــه،معقــب حلكمــه، وهــو رسيــع احلــساب
£L M ê é è ç  æ  åLــىل ــصابه عــام ع ــام، ، وم  اخلــاص والع

وليس لنا ولكم فيه لوجه امللك اجلليل إال العزاء احلسن والـصرب اجلميـل، ونرجـو بـه مـن 
 .عنده الثواب اجلزيل

                                                
، جوابـات ورسـائل العالمـة البطـايشماجـد الكنـدي، ، ٢٢٣، ص٢ جحتفة األعيـان،الساملي، : ينظر) ١(

 .١٨ص
 .١٣، صجوابات ورسائل العالمة البطايشماجد الكندي، : ينظر)  ٢( 
 ).٣٨(اآلية : الرعد)  ٣(
 ).١٠(اآلية : الزمر)  ٤(
 .٢٠٩، ص٢، جمتهيد قواعد اإليامناخللييل، : ينظر)  ٥(
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٤١

 رسـالة يف الـشفاعة، -: مؤلفات عدة نفع اهللا هبـا العبـاد منهـا-رمحه اهللا-وكانت له 
يف » من« معنى حرف ورسالة أخرى يف اخللود، وثالثة يف مرياث ذوي األرحام، ورسالة يف

̄ ° M : قوله تعاىل   ®L  وله رشح متوسط عىل ألفية ابن مالك يف النحو، كام لـه ،
لـشيخ  مجع كثريا منها ا،ة فقهية خمترصةٍحواش وتقريرات عىل تفسري الزخمرشي، وله أجوب

وصدرت أخريا جمموعة مفردة يف كتاب ، »متهيد قواعد اإليامن« يفحممد بن مخيس السيفي 
 للباحـث ماجـد بـن »جوابات ورسائل العالمة البطايش مجع وترتيب ودراسة«ستقل هو م

 . وهو مطبوع متداولحممد الكندي،

▪ 
 من كبار علامء -رمحه اهللا-كان العالمة الشيخ حممد بن عيل بن حممد بن عيل املنذري 

، )فرينجاين(احل الرشقي بأفريقيا، إذ عاش يف ماليندي املذهب اإلبايض املعروفني بالس
وقد توىل القضاء منذ عهد السيد سعيد بن سلطان وحتى عهد ابنه السيد ماجد بن سعيد، 

.كان العالمة املنذري أكرب القضاة يف عرصهف 
وكانت هذه اهلبات العلمية مستقرة يف هذه األرسة املباركة إذ يصفها صاحب كتاب 

إن عائلة الشيخ حممد بن عيل تعترب من أكرب العائالت  :بقوله» ن حكام زنجبارالبوسعيديو«
علام وحسبا، وهي عائلة راسخة يف زنجبار من قبل جميء السيد سـعيد، وقـد ألـف الـشيخ 

 وكـان تأليفـه يف عهـد الـسيد ،»اخلالصـة الدامغـة« وعنوانـه،حممد بن عيل كتابا يف التوحيد
 .ماجد

 مــن مجــادى الثانيــة ســنة ١٣ ظهــر يــوم األحــد -رمحــه اهللا-تــويف العالمــة املنــذري 
م، ودفن بقرب مسجد السيد محود يف ١٨٦٩ من شهر أغسطس عام ٢٢ ، املوافقهـ١٢٨٦

                                                
 ). ٣١( اآلية: األحقاف)  ١(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٤٢

 .ماليندي
 -رمحهام اهللا - بني املحقق اخللييل والعالمة املنذريمل نجد شيئا من العالقة املبارشة و

 ،العالمـة املنـذري حـول بعـض مـسائل الوصـاياإال أن للمحقق اخللييل رسالة تعقب فيها 
 وال ، وال نـدري ظــروف الرســالة، وقــد شــدد عليـه يف العبــارة،وطـرق كتابتهــا وحجيتهـا

 .األجوبةهذه السابع من اجلزء مالبساهتا، والرسالة موجودة برمتها يف 

 
 العلم فال بد من له تأثر بأسلوب أحـد مـن ما من شك أن اإلنسان مهام عال قدره يف

 يمـيض عـىل خطـاهم ويقـرر دليلـه عـىل ه فتجـد،السابقني الذين يـراهم قـدوة لـه يف العلـم
 وقدوتـه يف ، فهـم مثالـه، إذ هم يف نفسه قد حازوا قصبات السبق وبـزوا غـريهم،منهجهم

املحقق اخللـييل نا صالح والتقوى وإن كان من أرباب االجتهاد املطلق كام هو حال شيخـال
 .-رمحه اهللا-

 يتبني أن هناك من الشخصيات العلميـة مـا كـان هلـا -رمحه اهللا-وبالنظر إىل أجوبته 
األثر البالغ عىل مسريته العلمية حتى أنه يف أحيان ليعد أقـواهلم املؤيـدة حجـة ودلـيال عـىل 

 .صحة ما قيل لشهرهتم يف التحقيق وعظيم منزلتهم يف العلم
 يف مـسريته العلميـة -رمحـه اهللا- أن أكثر من تـأثر هبـم املحقـق اخللـييل والذي يظهر

 حتى أنه ليشبه من أراد الثناء عليه -رمحه اهللا- الشيخ أبو نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص

                                                
مقدمـة ، والرويـشدي،  ٧، صالبوسعيديون حكام زنجبارالفاريس، : ينظر يف ترمجة العالمة املنذري)  ١(

 . للعالمة املنذري"جواب السائل احلريان يف مسألة رؤية الرمحن"حتقيق 
هو العالمة الشيخ أبو نبهان جاعد بن مخيس بن مبارك اخلـرويص، أكـرب أهـل العلـم يف زمانـه الـذي )  ٢(

عاش فيه، وهو النصف الثـاين مـن القـرن اهلجـري الثـاين عـرش والثلـث األول مـن القـرن اهلجـري 
 منها هـ، لقب بالشيخ الرئيس لعظم منزلته، له العديد من املؤلفات١١٤٧الثالث عرش، إذ ولد عام 
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٤٣

 عندما أراد - رمحه اهللا- فمن ذلك أنه ، وهذا دليل عىل عظم مكانته عنده،عليه يف علمه به
 :سامل الدرمكي قالالثناء عىل الشيخ حممد بن 

ـــــــ ــــــل أيب نب ــــــه كمث ــــــو يف علم   شـــــكل شـــــيخنا الكـــــدمي هـــــان أو  وه
 »الدقاق ألعناق أهـل النفـاق«بل أنشأ الشيخ نفسه قصيدة كاملة يقرض فيها كتاب 
 :الذي ألفه الشيخ أبو نبهان ومن ضمن ما قاله يف القصيدة

     أيــــــن يف العــــــاملني مثــــــل أيب نبـــــــ
ـــــــاله ـــــــه بع ـــــــا تعريف ـــــــد كفان      ق
ـــــسمى ـــــمه أن ي ـــــن اس ـــــا ع      ومحان
     ورأينـــــا اإلســـــهاب فيـــــه قـــــصورا
ـــــه ـــــال وعلي ـــــضل والع ـــــز الف      مرك
     قـــــد حبـــــاه جوامـــــع الكلـــــم اهللا
   وســــــــــالم اهللا يغــــــــــشى ثــــــــــراه

ــــــــامى لــــــــه بكــــــــل مــــــــراد           تتن
 

ـــن طـــامع يف اللحـــاق     هـــان أم هـــل م
  عـــــــن معـــــــاين إبائـــــــه الـــــــسباق  
ــــــــي   ــــــــالكنى واملراق ــــــــفناه ب   فوص
ـــــــــا ملجمـــــــــ     ل األطـــــــــواقفرجعن
ـــــــدح بـــــــاإلطالق   ـــــــالك امل   دور أف
ــــــــــالق   ــــــــــارم األخ ــــــــــاه مك   حب
ــــاق   ــــك األصــــداف يف األطب ــــني تل   ب
  وأصــــــــــيل لطــــــــــائف اخلــــــــــالق 

  

                                                                                                                             
تفسري لفاحتة الكتاب، وكتاب الدقاق ألعناق أهل النفاق، وكتاب إيضاح البيان فيام حيل وحيرم من 

 كام له أجوبة فقهية كثرية مجعت يف سبع قطع كبرية ومل تر النور إىل اآلن، تويف يوم ثالث من ،احليوان
 . هـ وعمره تسعون عاما كام يقول ابنه الشيخ نارص١٢٣٧شهر احلج سنة 

، واملنتدى األديب، ١٢٩ صالفتح املبني،، وابن رزيق، ١٨١، ص٢ جحتفة األعيان،الساملي، 
 .قراءات يف فكر أيب نبهان

 .٢٤٢، صديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللييلاخللييل، : ينظر  )١(
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٤٤

كان لتأثر املحقق اخللييل بالشيخ أيب نبهان سبب يف أن يتأثر املحقق اخللييل بمن تـأثر 
غـا بالـشيخ أيب سـعيد  ومـن املعلـوم أن الـشيخ أبـا نبهـان تـأثر تـأثرا بال،به الشيخ أبو نبهان

 من حيث منهجه يف التأصيل والتأليف ولـيس يف ذلـك مـن عجـب -رمحه اهللا-الكدمي 
 :فأبو نبهان هو القائل عن أيب سعيد الكدمي

 حجة ودليال ملن أراد لنفسه احلق سبيال؛ ألنه أعلم من -رمحه اهللا-وكفى بأيب سعيد 
بيل حمـض العـصبية، ولكـن لظهـور أنـوار نعلم من األحبار، وآثاره أصح اآلثار، ال عىل س

  .احلق يف أقواله املرضية
ونجد من آثار ذلك أن الشيخ أبا نبهان كان ينسج غالب كتبه عىل منوال أيب سعيد يف 

 ويرد ،»قلت له«التأليف إذ يضعها عىل صورة حماورة بني سائل وجميب يبدأها بقول السائل 
 بل جعـل كتابـا كـامال ،لييل مل يكن بمعزل عن ذلك واملحقق اخل،»قال«عليه بقول املجيب 
 فرسالة اجلهاد التي ألفها املحقق اخللييل يف آخر سني حياته بنيـت كلهـا ،عىل تلكم الصورة

 . اجلزء السابع من األجوبة كام هي موجودة يف عىل املنهج سابق الذكر

                                                
علـم يف  مـن أكـرب أهـل ال،هو اإلمام الكبري واملفتي الشهري أبو سعيد حممد بن سعيد الناعبي الكدمي)  ١(

القرن اهلجري الرابع، إذ ولد عىل وجه التقريـب يف أوائـل ذلـك القـرن، ثـم سـافر بعـدها إىل نـزوى 
حارضة العلم والعلامء، ودرس عىل علامئها، ومنهم حممد بن روح بن عريب الكنـدي، و أبـو احلـسن 

، واإلمـام حممد بن احلسن، وعارص أبو سعيد الكدمي ثالثة من األئمة هم اإلمام سعيد بـن عبـداهللا
راشد بن الوليد، واإلمام حفص بن راشد، شهر اإلمام أبو سعيد بإمـام الواليـة والـرباءة؛ ألنـه أول 
َّمن فصل أحكامها وحررها بإسهاب يف كتابه االستقامة، وله غري االسـتقامة كتـاب املعتـرب وكتـاب 

 عىل كتاب ابـن املنـذر زيادات اإلرشاف البن املنذر النيسابوري، وهو يف جمموعه حواش وتعليقات
 . اإلرشاف

 . قراءات يف فكر أيب سعيد الكدمي، واملنتدى األديب، ٢٨٢، ص١، جإحتاف األعيانالبطايش، 
 .٨١، ص١، جلباب اآلثارالصائغي، : ينظر)  ٢(
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٤٥

 

 ▪: 
الح أكرب تالمذة املحقق اخللييل علام ودراية، وأقرهبم إليـه منزلـة بـل كان الشيخ ص  

كان أحد أركان دولة اإلمام عزان بـن قـيس، وهـو الـذي خلـف شـيخه يف املنزلـة العلميـة 
 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، كام كان أمريا مطاعا يف قومه

ل  ونـشأ هبـا بعـدما قتـ،هــ١٢٥٠القابل من رشقية عامن عام بلدة  ب-رمحه اهللا- ولد 
 . التي دارت بني السلطان سعيد بن سلطان واملزاريعأبوه عيل بن نارص يف معركة سيوي

 وأثبــت جدارتــه ،هــاجر لدراســة العلــم الــرشعي عنــد املحقــق اخللــييل منــذ صــغره
 وذلـك أن املحقـق اخللـييل كـان خيتـرب الطـالب قبـل تدريـسهم لـريى صـدقهم يف ،للطلب
ذهبـت إىل الـشيخ طالبـا العلـم فلـم يلتفـت إيل،  :لشيخ عن نفسه فيقـول وحيدث ا،الطلب

وبقيت أياما أتردد ما بني بيته ومسجده وهو يعرض عني، فلام رآين صابرا عىل ذلك أعطاين 
 .اقرأ هذا الكتاب فإذا فرغت منه فأتني: كتابا، وقال
ي منه فنلت خريا  وقربن، ورأى مني اجتهادا فأقبل عيل إقباال كليا،فرجعت إليه: قال

 .كثريا
 بعدما تعلمت منـه وخرجـت -أي املحقق اخللييل -وبلغني عنه : قال الشيخ صالح

إن هذا الولد من بيت رشف، فإن كان طلبه العلم هللا فلن يستنكف من معاملتي له  :أنه قال
 .وسريجع، وإن كان طلبه للدنيا فلن يرجع؛ ألنه يرى ذلك إهانة له

َّ احلارثي مجع من التالميذ الذين واصلوا بعده هم الدعوة كان للشيخ صالح بن عيل
 وعـىل رأسـهم بـاين النهـضة العامنيـة يف عـرصه اإلمـام الـذي أراد ،إىل اهللا بالتي هي أحسن

                                                
، احلـق اجلـيل يف سـرية الـشيخ صـالح بـن عـيل، الـساملي، ٧١ صهنضة األعيان،حممد الساملي، : ينظر)  ١(

 .  ٦٢، صاللؤلؤ الرطب واحلارثي،
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٤٦

، وابنـه الـشيخ العالمـة ر الـدين عبـداهللا بـن محيـد الـسامليفضاقت دون إرادته العصور نـو
: ، كـام تـرك الـشيخ صـالح مؤلفـات منهـا -رمحهـام اهللا-عيسى بن صالح بن عيل احلـارثي 

، وترك أيـضا »علم الرشاد يف أحكام اجلهاد«رسالة يف اجلهاد وأحكام البغي والبغاة سامها 
مجعا من األجوبة املتناثرة نظمها الشيخ أبو الوليـد سـعود بـن محيـد بـن خليفـني يف جممـوع 

بـوع متـداول يف جـزء  والكتـاب مط»عني املصالح من أجوبـة الـشيخ الـصالح«واحد سامه 
 .واحد

هــ يف يشء ١٣١٤تويف الشيخ صالح بن عيل يف السادس من شهر ربيـع األول سـنة 
 بـرشجة -رمحـه اهللا-من حروبه مع البغاة الذين أراد أن يعود هبم إىل حظرية احلـق، ودفـن 

 وعــىل رأس الـراثني تلميــذه ،اإلبراهيميـة مـن عاليــة سـامئل، وللــشعراء فيـه مــراث كثـرية
رحـم اهللا اجلميـع وأدخلهـم فـسيح -وخليفته يف العلم واجلهاد اإلمام نور الـدين الـساملي 

.-جنانه 

 ▪ 
هـو العالمـة الفاضـل الزاهــد سـعيد بـن نــارص بـن عبـد اهللا بــن أمحـد بـن عبــد اهللا   
هـ، حفظ القرآن عن ١٢٦٨زوى بداخلية عامن عام  ولد بمحلة السويق من سمد ن،الكندي

 كام أخـذ مبـادئ العلـوم مـن مـشايخ عقـر نـزوى، يف عـام ،ظهر غيب وهو ابن عرش سنني
 غـادر مكرهـا بـالده نـزوى إذ أخرجـه الـشيخ سـيف بـن سـليامن النبهـاين ظلـام ،هـ١٢٨٠

هـالل بـن أمحـد  فاستقر به احلال يف مـسقط عنـد الـسيد ،وعدوانا بنميمة أهداها فاسق إليه
 وهناك أخذ علـوم الفقـه واآللـة مـن املحقـق اخللـييل وغـريه مـن أهـل العلـم ،البوسعيدي

هــ ١٢٩٩كالشيخ سعيد بن عامر الطيواين والـشيخ مـسعود بـن صـابر الكنـدي، ويف عـام 
 . حلج بيت اهللا احلرامرج الشيخ سعيد بن نارص الكنديخ
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٤٧

ن األئمة العدول هم اإلمام عـزان أدرك الشيخ سعيد بن نارص الكندي حياة ثالثة م
 يف أيام دولة اإلمام حممد بن -رمحه اهللا- وتويف ، واإلمام سامل بن راشد اخلرويص،بن قيس

 .هـ ببلدة العامرات من وادي حطاط١٣٥٥عبداهللا اخللييل يف ليلة حادي صفر سنة 
 اخللـييل إذ كان للشيخ سعيد بن نارص دور بارز يف أيام دولة اإلمام حممد بن عبـداهللا

ونا نائبني عنه يف الصلح أوفده اإلمام مع الشيخ األمري عيسى بن صالح بن عيل احلارثي ليك
 تيمور بن فيصل بن تركي فسمي الذي تم بينهم معاهدة الـسيب، وكـان هلـذه مع السلطان

 . املعاهدة أثر بالغ يف تاريخ عامن ومستقبلها السيايس

 ▪ 
 وكان عىل يديـه مـدار القـضاء فيهـا زمـن الـشيخ هـالل بـن ،وهو من والية نزوى 
 إذ تويف عام ، وعاش اثنني وتسعني سنة،هـ١٢٤١ ولد بتاريخ ، والسيد سيف بن محد،زاهر

 وقد مجع أجوبة الشيخ أيب نبهـان جاعـد ،هـ بمسقط رأسه نزوى، وكان عاملا زاهدا١٣٣٣
.»العقد الثمني«بع قطع خمطوطة كبرية سامها بن مخيس اخلرويص يف س 

 كام مجع أجوبة شيخه املحقق اخللييل يف أربع قطع خمطوطة من احلجم الكبري وسامها 
 .»متهيد قواعد اإليامن وتقييد شوارد مسائل األحكام واألديان«

كام رشح قصيدة الشيخ أيب نبهان والشيخ الغرشي يف سري أئمـة بنـي خـروص التـي 
خ أبـو نبهـان يـأيت بـصدر البيـت فيهـا ويكمـل عجـزه الـشيخ الغـرشي يف جلـسة كان الشي

 :مرجتلة، وكان مطلع القصيدة
ــــــــل   أئمتنـــــــا هلــــــــم كـــــــل الفــــــــضائل ــــــــاس العوائ ــــــــىل الن ــــــــم ع    وإن هل

                                                
معجم أعالم اإلباضية، ، وحممد نارص وسلطان الشيباين، ٤٧٢صهنضة األعيان، حممد الساملي، ) ١(

 .١٩٩ص
  .٢٩٢، صعامن الديمقراطية اإلسالميةغباش، : ينظر)  (٢
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٤٨

  ويف اإلســــــــالم قــــــــد ســــــــدنا القبائــــــــل  ملـــــــــــوك اجلاهليـــــــــــة أولونـــــــــــا
املعــراج لــسالك «كــام رشح الــشيخ الــسيفي قــصيدة شــيخه املحقــق اخللــييل املــسامة 

 .»املنهاج

 ▪ 
 درس عىل يدي العالمة اخللييل أيـام ،من أهل العلم يف القرن اهلجري الثالث عرش  

 وكانت له كثري من األسئلة النظمية التي توجه هبا إىل املحقق اخللييل، ورشح ،إقامته بسامئل
 . يف قطعة متوسطة خمطوطة»سموط الثناء«ق اخللييل الشيخ مجعة قصيدة شيخه املحق

 ▪ 
 إذ الشيخ سعيد بن عبيد من ،من طلبة الشيخ املقربني الذين كان يأنس هبم ويقرهبم  

أهل الزهادة والتعبد حتى لقبه املحقق اخللييل بالشيخ املجتهد، وكان موطنه بدية من رشقية 
 .عامن

 ▪ 
 وكـان شـاعرا مفلقـا، لـه أسـئلة نظميـة كثـرية مبثوثـة يف هـذا ،الزم املحقق اخللييل

 الزم ابنه العالمـة الـشيخ العالمـة أمحـد بـن -رمحه اهللا-املجموع، بعد وفاة املحقق اخللييل 

                                                
 .٢٣٨، ص٣ جشقائق النعامن،، واخلصيبي، ٢٣٣، صهنضة األعيانحممد الساملي، : ينظر)  (١
معجم أعالم ، وحممد نارص وسلطان الشيباين، ١٦٣، ص١ ج شقائق النعامن،اخلصيبي،: ينظر)  (٢

 .٨٧صاإلباضية، 
 .١٣٨، صقراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب، : ينظر) ٣(
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٤٩

 .سعيد بن خلفان اخللييل

 ▪ 
وهو من بدبد من داخلية عامن، توجه للمحقق اخللييل بأسئلة كثرية مبثوثة يف هـذا 

 .املجموع

  ▪ 
أصله من نخل ثم استوطن بعدها بدية يف آخر عمـره، إذ طلـب منـه ذلـك الـشيخ 

 .صالح بن عيل احلارثي فاستقر هبا وذريته من بعده 

 ▪ 
 ممن عقد البيعة عـىل اإلمـام عـزان بـن ضالاوالد العالمة أيب مسلم، وكان عالمة ف

واله اإلمام عزان قضاء نزوى  ثم صار قاضيا يف مسقط لدى الـسيد تركـي بـن وقد  قيس،
 .سعيد

 ▪ 
 .وكان ذا مهة عالية  ،نكاتب اإلمام عزا   

                                                
معجم أعالم ، وحممد نارص وسلطان الشيباين، ١٦٧، ص١جشقائق النعامن، اخلصيبي، : ينظر) ١(

 .١٣٥ص اإلباضية، 
 .١٣٨، ص قراءات يف فكر اخللييلملنتدى األديب،ا: ينظر) ٢(
 .١٣٨، ص قراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب،: ينظر) ٣(
 .١٣٨، ص قراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب،: ينظر) ٤(
 .١٣٨ ص ،املرجع السابق) ٥(
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٥٠

 ▪ 
 وهـو شـيخ أيب مالـك عـامر بـن مخـيس ، وكان من أهـل الفـضل،من بلد عز بوالية القابل

.املالكي قبل أن يالزم نور الدين الساملي 

 ▪ 
 .ن اجلواباتمن والية  بدية وله أسئلة وجهها للشيخ، توجد ضم    

 ▪ 
 .  من أهل بدبد، وكان من الفضالء األخيار، وله مراسالت مع الشيخ   

 ▪ 
ــشيخ، توجــد ضــمن     ــا لل ــه أســئلة وجهه ــم وفــضل، ول مــن إزكــي، وكــان ذا عل

 .اجلوابات

 ▪ 
من الرستاق وكان عضدا قويا لشيخه عند قيامه باإلصالح، وهو أحد شيوخ نـور    

 .الدين الساملي
                                                

 .١٣٨ ص ،املرجع السابق)  ١(
 .١٣٨ ص ،املرجع السابق)  ٢(
 .١٣٨املرجع السابق ص )  ٣(
 .١٣٨املرجع السابق ص )  ٤(
 . ٢٩٠صمعجم أعالم اإلباضية، حممد نارص وسلطان الشيباين،   )٥(
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٥١

 ▪ 
من بلدة الغبي بوالية بديـة، وكـان ورعـا تقيـا، وكـان مـن أعـوان اإلمـام والـشيخ    

 .صالح بن عيل
 والشك أن هناك غريهم اقتبـسوا العلـم مـن ،يلفهؤالء هم أهم تالميذ املحقق اخللي

 . هذا العالمة الكبري
 

 ▪يد شوارد مسائل األحكام واألديانمتهيد قواعد اإليامن وتقي. 
 ففيه أجوبته وفتـاواه كـام -رمحه اهللا-حيوي هذا العنوان غالب آثار املحقق اخللييل   

 من لطـائف احلكـم وغريهـا، وقـد قـام أن فيه بعض الرسائل املطولة كرسالة اجلهاد ويشء
بجمع هذا اآلثار وترتيبها وتسميتها بعد وفاة املحقق اخللييل تلميذه الشيخ حممد بن مخيس 

مـن   فجعله يف أربع قطع كبـار طبعـت فـيام بعـد يف اثنـي عـرش جملـدا-رمحه اهللا-السيفي 
  .القطع املتوسطة

م االقتـصار عـىل أجوبـة شـيخه يف هذا املجمـوع عـد وكان من منهج الشيخ السيفي
 ففـي التمهيـد ، بل أضاف إليها بعضا من فتـاوى علـامء تلـك احلقبـة،املحقق اخللييل وحده

أجوبة ابنه الشيخ نـارص بـن عد بن مخيس اخلرويص، ويشء من أجوبة الشيخ أيب نبهان جا
في أيب نبهان، وأجوبة الشيخ سلطان بن حممد بن صلت البطايش، وكذلك مجع الشيخ السي

يف كتابه التمهيد فتاوى قليلة متفرقة للشيخ سـعيد بـن بـشري الـصبحي، والـشيخ مجيـل بـن 
، وكان ينسب الفتاوى -رحم اهللا اجلميع-مخيس السعدي، والشيخ حممد بن سليم الغاريب 

                                                
 . ١٣٨، صقراءات يف فكر اخللييلاملنتدى األديب، : ينظر  )١(
هـــ، وال بـد مـن إعــادة ١٤٠٧طبعتهـا مـشكورة وزارة الــرتاث القـومي والثقافـة بــسلطنة عـامن عـام   )٢(

 . الكثري من األخطاءالطباعة من جديد لوجود
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٥٢

 أو عن أيب »ومما هو مضاف إىل الكتاب عن شيخنا البطايش«إىل أصحاهبا فتجده يقول دائام 
أما أجوبة غريه فيبتدئها » ومنه« وكان يبتدئ أجوبة املحقق اخللييل بقوله نبهان ونحو ذلك،

  .»وعنه« بقوله
 ▪ األمر باملعروف والنهي عن املنكرإغاثة امللهوف بالسيف املذكر يف. 
رمحـه  -كتاب جليل القدر يف فقه الدعوة والداعية أوضح فيه املحقق اخللييل وهو   

والفقيه اللسن والسيايس املحنك رشوط الداعيـة ودرجـات  برباعة الداعية املخلص، -اهللا
تغيريه للمنكر سواء كان التغيري للفرد أو العلامء أو احلكام، وقد ابتدأ املؤلـف كتابـه بالتـايل 

     :مبينا سبب التأليف
وملا كثر اجلهل، وقل العلم والعلامء، واندرست مشاهد العدل وغاض بحره الذي  «

 مجـع احلطـام حتـى مـن احلـرام، كثـرت بيـنهم الـشحناء، وفـارت طام، والتفتـت النـاس إىل
البغضاء، فأظهروا بينهم احلمية، ومتالوا باحلمية اجلاهلية، وخلعوا شعار الـسنة املحمديـة، 
فسفكوا بالبغي الدماء، وهنبوا باجلور أموال اليتامى، وغدروا بـالعهود، وافتخـروا بخلـف 

بــالكرب واخلــيالء، وعــادوا بعــد إســالمهم إىل الوعــود، وتــساملوا عــىل الفحــشاء وتبجحــوا 
 . ».....اجلاهلية اجلهالء

 :ويظهر من آخر الكتاب أن املؤلف مل يكمل تأليفه بل وقف عند قوله
 مـا فـتح اهللا مـن ذلـك إعانـة لطالـب وتعلـيام لراغـب - إن شـاء اهللا-ونحن نـذكر «

 .»ومذاكرة ملطلع، واهللا نسأله أن هيجم بنا عىل الصواب
كام ذكر حمققو الكتاب فإن النسخ املخطوطة أمجعها قد انتهت بالفصل سابق -ولكن 

 .الذكر
 فحقق يف رسالتني أوالمها ،والكتاب كان حمل دراسة أمام الباحثني من حيث حتقيقه

الستكامل متطلبات احلصول عىل شهادة املاجستري من جامعة آل البيـت باململكـة األردنيـة 
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٥٣

ى هي مرشوع للتخرج لح بن سليم الربخي، والدراسة األخر صاالباحثاهلاشمية قام هبا 
 حممد الباحث من معهد القضاء الرشعي والوعظ واإلرشاد قام هبا لشهادة اإلجازة العالية

بن سعيد املعمري فجزى اهللا الباحثني خري اجلزاء، وأعاهنام عىل نرش نتاجهام العلمـي لـتعم 
 . اجلهد املبذولةالفائدة وتظهر ثمر

 ▪يف احلكم يف صدقات النعم لطا. 
ظاهر من هذا العنوان أن الكتاب خمتص بأحكام فرع من فروع الزكاة، وهو زكـاة   

ّل وميز غث األقوال ّاألنعام، وقد أطال املحقق اخللييل يف هذا الكتاب النفس، وحرر وأص
ف من سمينها حتى أن من طالع هذا الكتاب أغناه عن غريه مما ألـف يف هـذا الفـن، واملؤلـ

يبتدئ أوال برشح البيت من حيث مفرداته اللغوية ومواقعه اإلعرابية ثـم يـتيل ذلـك ببيـان 
 .األحكام الفقهية

 وجـد منظومـة -رمحـه اهللا- وقد كان سبب تأليف هذا الكتـاب أن املحقـق اخللـييل 
 ولكن وجد هبا بعضا من ،فقهية ختترص هذا الفن سهلة للحفاظ فأعجب هبا املحقق اخللييل

 ثـم رشحهـا رشحـا وافيـا، ،ت فنسج منظومته تلك متالفيا ما كان يف األوىل من نقـصاهلنا
 :^ بعد محد اهللا والصالة عىل النبيوقد قال املؤلف 

فقد عثرت يف حال مطالعتي لآلثار والتاميس جلواهر الفوايد من صفحات األسـفار «
الوضع والنظام، فرأيت عىل أبيات جامعة لتفصيل صدقة األنعام يف خمترص ألفاظها الغريبة 

من غرابة وضعها ما خلت أنه يف االخرتاع نسيج وحده، ومن تضامني خمتـرص ألفاظهـا مـا 
قلت إنه ملعجز ملن جاء من بعده ملا اجتمع بعقودها من اإلجياز الذي هو منية احلفاظ بشهادة 

رجال، وتنزل كثرة معانيها الطايلة مع قرص األلفاظ، وقد علم أن ذلك مما جتثو لديه ركب ال
 .بساحته الفسيحة غلب اآلمال

إال أهنا مع االعـرتاف بـسبق املخـرتع وفـضل املبتـدع مل ختـل مـن اخـتالل واعـتالل، 
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وبقدرمها فتنحط يف حضيض النقص عن مراتب الكامل، وما ذاك إال ملا سنـرشحه إن شـاء 
أهل احلق وموافقة اهللا موضحني ملا يف قوافيها من االختالل أو يف معانيها من خمالفة مذهب 

أهل الضالل، وليس يف ذينك ما يغتفره أهل العدل واإلنصاف ألنـه يف اللفـظ واملعنـى مـن 
 .فاسد األوصاف

وملثل هذا قد حترك اخلاطر إىل إبرازها بعد السبك ثانية يف قوالب اخلالص وصوغها 
 .»إلخ...يف عقود أخرى مرصعة بأنواع اجلواهر التي مل تشنها هجنة االنتقاص

 يف رسـالة  سلطان بن مخـيس بـن عيـسى النـاعبي:بتحقيق الباحثوالكتاب مطبوع 
كلية الرشيعة والقانون بجامعـة أم درمـان اإلسـالمية بجمهوريـة الـسودان عـام بماجستري 
 .م١٩٩٨

 . ديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللييل▪
 بعلـوم الفقـه  مـع كونـه فقيهـا ضـليعا الـشعر آيـة يف-رمحـه اهللا-كان املحقق اخللييل 

والـسياسة الـرشعية، والرجـل مل يكــن عليـه ذلـك عجبــا فهـو أحـد ثالثــة مـن علـامء عــامن 
 مـيال -رمحه اهللا-استحقوا لقب أعلم الشعراء وأشعر العلامء، لذلك نرى للمحقق اخللييل 

للشعر ليصوغ هبذا البيان الساحر شيئا من مهومه ويبث شيئا من أشجانه حتى رأينا احلـال 
جي ربه بالشعر فيدعوه ويترضع إليه بالشعر ليحقق له ما يريـده، ومـا كانـت إرادتـه أنه ينا

 فـذلك مبلـغ ،التي عاش من أجلها إال أن حيقق اهللا تعاىل هلذا الدين رفعة بعودة الناس إليه
 : إذ يقولأمله ومنتهى رجائه

ــــــه ــــــر دين ــــــل اهللا يظه ــــــسى ولع ـــــن بـــــسديد   ع ـــــن مل يك ـــــل دي ـــــىل ك    ع
ـــــــارم عـــــــودي   ورق منيتــــــيفتخــــــرض آمــــــايل وتــــــ ـــــــر يف دوح املك    ويثم

                                                
 .٧٧، صلطايف احلكماخللييل، : ينظر )١(
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٥٥

ــــــده ــــــد تري ــــــا ق ــــــال مل ــــــك فع ــــد   فإن ــــري مري ــــئت خ ــــا ش ــــىل م ــــدير ع    ق
ـــك بعثتهـــا ــــشيدي   إهلـــي اســـتجب دعـــوى إلي ــــد طــــال ترجيعــــي هبــــا ون    وق
ــــدت نظامهــــا ــــاء قــــد أج ــــود ثن ــــــد   عق ــــــت لألشــــــعار غــــــري جمي    وإن كن
ـــصدت هبـــا بـــاب املليـــك ومل تـــزل ـــــه ا  ق ـــــودعـــــىل باب ـــــال خـــــري وف     آلم

واملؤلف يف قصائده كلها مل يكن ليلتفـت إىل اهلـزل يف شـعره بـل هـو صـاحب مبـدأ 
 فقصائده بني مناجـاة هللا تعـاىل بـأن يطهـر قلبـه ويـسمو ،شغله مهه عن التغزل والسفاسف

 .بفعله، وبني توبة ورجوع إىل اهللا تعاىل بانكسار
املحقق اخللييل كانـت دولـة اإلمـام عـزان بـن بعد قيام النهضة الدينية التي أسس هلا 

 مبلغ هم املحقق اخللييل يسوس هلا ما يثبت أركاهنا وحيفظها -رمحه اهللا-قيس البوسعيدي 
 وجعل من شعره البوق ،ّ فأرخ هلا وقائعهاها، دفاعا عن-رمحه اهللا-من العداة فانصب شعره 

 .لةاإلعالمي الصادق املخلص الذي يرفع به من شأن هذه الدو
¢ £   M:من ذلـك قـصيدته التـي سـامها الغرفـة تيمنـا بقولـه تعـاىلو

 ª © ̈  § ¦   ¥  ¤Lني تـاريخ ، وقد قال هذه القـصيدة ليبـ
 قيام الدولة وقد عنون يف الديوان أهنا آخر ما قالـه مـن الـشعر وقـد دولة اإلمام عزان وبدء

 :بلغت مئة ومخسة أبيات، ومطلعها التايل

                                                
 .١٣٤، صديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللييلاخللييل، : ينظر )١(
 ).٧٥(اآلية : الفرقان  )٢(
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   م احلـــــــسود لقـــــــد دارت عـــــــىل رغـــــــ
   وفـــــاح أريــــــج مـــــسك مــــــن جــــــالد 
ــــــــام  ــــــــادر غــــــــري ه ــــــــرضب مل يغ    ب
ــــــــور ويف الرتاقــــــــي  ــــــــن يف الثغ    وطع
ـــــــسجا  ـــــــالنقع ن ـــــــت ب    وخيـــــــل هلهل

 

ــــــــــسعود ــــــــــالك ال ــــــــــد اهللا أف   بحم
  وأســــــفر ضـــــــوء صــــــبح باحلديـــــــد
ـــــــــــود ـــــــــــى يف الكب ـــــــــــة وغن   مفلق
ــــــصيد ــــــست كاحل ــــــداء أم ــــــه األع   ب
  كــــــــساها كــــــــل رسبــــــــال جديــــــــد

 
 ونفعا هذه من قرى املنطقة الداخلية من ،وقعة نفعاومن ذلك قصيدته التي قاهلا يوم 

 فقال املحقق اخللييل هـذه املقالـة ،عامن أبى أهلها إال خمالفة اإلمام عزان بن قيس ومكابرته
 :وقد سنحت عىل عجالة يف البارحة كام يقول املحقق نفسه، وهذا مقطع منها

ـــــــــــــــــيض  ـــــــــــــــــا أن أراد اهللا يق    ومل
   أقــــــــام هلـــــــــم ليــــــــدعوهم إليـــــــــه 

    العـــــرص عــــــزان بـــــن قــــــيس إمـــــام
ـــــــــــو  ـــــــــــوة هللا يرج ـــــــــــاهم دع    دع
ــــــاهم  ــــــد دع ــــــرشيعة ق    إىل حكــــــم ال
   وآمـــــــنهم عـــــــوادي كـــــــل جـــــــور 

  

ــــــــــــام  ــــــــــــيهم باالنتق ــــــــــــضاء ف   ق
  ويرشــــــــــــــدهم إىل دار الــــــــــــــسالم 
ــــام  ــــن اإلم ــــيس ب ــــن ق ــــزان ب ــــن ع   ب
  هبــــــــا رضــــــــوان رهبــــــــم الــــــــسالم 
ــــــــالتامم    وأخــــــــذ احلــــــــق مــــــــنهم ب

  ومكـــــــر يف احلكومـــــــة واخلـــــــصام
عرية التي اسـتخدمها املحقـق اخللـييل يف شـعره توظيـف الـشعر ومن األغراض الش 

 .لألغراض العلمية سواء كان منظومة كمنظومة زكاة األنعام أو إجابة عىل سؤال سائل
 وأربعـني صـفحة بتحقيـق الفاضـل ئتني وثـالثوقد طبع ديوان املحقق اخللييل يف م

 متطلبـات احلـصول عـىل عادل بن راشد بن عيل املطاعني، وقد جعله أطروحـة السـتكامل
                                                

، ديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللـييلاخللييل، : القصيدة املوسومة بالعجالة بلغت مئة وبيتني، ينظر  )١(
 .١٣٥ص
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٥٧

 .ملاجستري من جامعة السلطان قابوسشهادة ا

▪رسالة اجلهاد : 
 هذه الرسـالة بعـد إمامـة اإلمـام عـزان بـن قـيس -رمحه اهللا-كتب املحقق اخللييل 

 مبينا فيها أحكام اجلهاد ومن يلزمه ومن ال يلزمـه وضـوابط كـل، -رمحه اهللا-البوسعيدي 
 تعامله مع الرعية، وقد كان أسلوب املحقق اخللييل فيها قريبـا مـن كام بني ما يسع اإلمام يف

 إذ جعل الرسالة منبنية عىل -رمحه اهللا-أسلوب الشيخ أيب نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص 
قلـت لـه، وجييـب املجيـب قـال وذلـك للتنويـع يف : حوار بني سائل وجميب يقـول الـسائل

 .واملاللاألساليب زيادة يف اإلفهام ودفعا للسأم 
 :وقد ابتدأ املحقق اخللييل رسالته بقوله

فهذه مسألة يف اجلهاد قد : احلمد هللا وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى، أما بعد«
َّألح عيل من ال يسع خالفه يف وضعها كذلك ملهامت دعت إىل ذلك فنقسمها إن شاء اهللا إىل  َ

 .»إلخ....فصول
  .األجوبةهذه بع من السااجلزء  والرسالة مدرجة يف 

  

                                                
 .١٥٨، ص١٣ جمتهيد قواعد اإليامن، اخللييل، :ينظر )١(
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▪ واملنافقني، واحلجة كريس أصول الدين يف الوالية للمؤمنني املتقني، والرباءة من الكافرين
 :عىل امللحدين

: باحـثوالكتاب ظاهر من عنوانه أنه يف علـم الواليـة والـرباءة، والكتـاب حققـه ال
رمـان اإلسـالمية خليفة بن سعيد بـن نـارص البوسـعيدي يف رسـالة ماجـستري بجامعـة أم د

 .هـ١٤٢٨طبعته مكتبة الضامري سنة هـ، و١٤١٨ ةمجادى الثانيمن ٢٦بالسودان بتأريخ 

 :مقاليد الترصيف ▪
، وطبعته وزارة الرتاث  من علوم العربيةرصفر من العنوان أن الكتاب يف فن الظاه

قـق رشح منظومـة للمحيـالقومي والثقافـة بالـسلطنة يف ثالثـة أجـزاء متوسـطة، والكتـاب 
 إذ نظمها وعمـره ، يف علم الترصيف كانت باكورة النتاج العلمي عنده-رمحه اهللا-اخللييل 

 . ثم رشحها بطلب من أكرب شيوخه الشيخ نارص بن أيب نبهان اخلرويص،ستة عرش عاما
 : وقد قال املحقق اخللييل يف مقدمة كتابه

ها واحلمـد هللا بمقاليـد  وسـميت،ّوقد من اهللا عيل بألفية مغنية يف هـذا الفـن الـرشيف«
الترصيف، وملا اطلع عىل نظمها العامل الرباين والبحر النوراين وحيد دهره بال ممانعة، وفريد 
عرصه بال منازعة أبو حممد نارص بن العالمة املولوي الويل أيب نبهان جاعد بن مخيس اخللييل 

 كلام جئته معتذرا، فلم اخلرويص أمرين أن أثبت عليها رشحا لطيفا خمترصا، ومل يقبل تعليل
 .M  :  9 8 7 6L«  أستطع خالفا ألمره وال تبديال بل تلوت
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▪ هيل الطريق إىل العلوم النورانيةالنواميس الرمحانية يف تس: 
 األسـباب واألدعيـة النفـسية التـي تنفـع عن املحقق اخللييل حتدث فيهوهذا الكتاب 

اك شك يف أن األسباب امللموسة من اجتهاد يف طالب العلم يف مسريته العلمية؛ إذ ليس هن
 ولكنها ختلو من الفائدة ،التحصيل ومواظبة يف الدرس هي من أسباب احلصول عىل العلم

إن مل تكن قرينة التوفيق اإلهلي واملدد الرباين، وما من شك أن الدعاء من أسباب احلـصول 
قا هذا الباب ليبني الطريق لطالب  طار-رمحه اهللا- فكان كتاب املحقق اخللييل ،عىل التوفيق

 :العلم وقد قال يف مقدمة كتابه
ّأما بعد فقد ألح بعض اإلخوان عيل وشغف بتكرار مسائله مسمعي أن أضع له نبذة « ّ

 فرسمت له يف ، هيتدي هبا يف طلب العلم إىل التعرض للنفحات الوهبية،من األرسار العلية
 ويـرشح الـصدر بنـور احلـق للهـدى، ،ن الصدىهذه العجالة بحمد اهللا ما يشحذ العقل م
 ويستنشق به من نسامت اإلمداد عرفهـا العـاطر، ،ويستفاض به من نور العلم بحره الزاخر

 وال سـيام هبـذا ،وجدير باإلسعاد عىل مثل هذا املراد من شاهد تقارص مهم أهل هذا العرص
انـة للمـستحق جزمـا، املرص؛ فقد قل العلم وطالبه، وكثر اجلهـل وأحزابـه، فوجبـت اإلع

 .»إلخ....وحقت اإلغاثة ألهل اهللا لزما
وكتاب النواميس مل يطبع طبعة رائقة حمققة إىل اآلن بل هو متداول عند طالب العلم 

مطبعة حممد يوسف الباروين، وطبعته بخمطوطا، وقد طبع منذ فرتة من الزمن طبعة حجرية 
 .أمحد البوسعيدييف األيام املتأخرة مكتبة معايل السيد حممد بن 
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 : اخللييلنامذج من شاعرية 
 : مبينا حال العرص الذي عاشه وكان جذوة مهته يف نرش العدل-رمحه اهللا-قال 

ـــــي دارس  ـــــدين احلنيف ـــــه ال ـــــان ب    زم
   فيالــــك دهــــرا قــــد شــــجتني خطوبــــه 
ـــــت  ـــــه وعطل ـــــام في ـــــدلت األحك    تب
ـــــى  ـــــة والتق ـــــه أهـــــل الديان ـــــال ب    ون
   ة تبــــــاح دمــــــاء املــــــسلمني ظالمــــــ

ـــــل  ـــــل حمف ـــــوال يف ك ـــــب األم    وتنته
   فكـــــم فيـــــه مظلـــــوم إذا مـــــد طرفـــــه 
ــــــا  ــــــرط بكائه ــــــت بف ــــــة حن    ّوأرمل
   كــــــأن اليتــــــامى واملــــــساكني جيفــــــة 
   تكـــاد بقـــاع األرض تـــشكو مـــن األذى 
ـــة  ـــوت اهللا أضـــحى خراب ـــن بي    فكـــم م
   وكــم قــد غــدت للكفــر والفــسق معقــال 
ـــــالفواحش جهـــــرة  ـــــا ب    تظـــــاهر فيه

 

ـــــــــارصه مستـــــــــضعف ومـــــــــروع   ون
   بـــــه عـــــصفت للجـــــور نكبـــــاء زعـــــزع
ــــع    حــــدود وســــيم اخلــــسف مــــا اهللا يرف
ــــــضيع    هــــــوان بــــــه عــــــز اجلهــــــول امل
ــــــع    وال ملجــــــأ حيمــــــي ضــــــعيفا ويمن
   وال قــــــائم بالعــــــدل عــــــن ذاك يــــــدفع
   تــــــشكى وأبــــــواب الــــــسامء تقعقــــــع
ــــــــــرضع ــــــــــا إىل اهللا ت ــــــــــة حاميه    لقل
ـــــــسفع ـــــــوابح ت ـــــــك الن ُ للحامهنـــــــا تل ِ  
   لــــو اســــتنطقت كــــادت بــــذلك تــــصدع

ــــــت ب ــــــع وكان ــــــذكر ترف ــــــوت اهللا بال   ي
ــــع ــــشايخ ترك ــــان امل ــــد ك ــــس ق    هبــــا أم
   رعـــــاع جلمـــــع املنكـــــرات جتمعـــــوا
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 مقاساة املتمسكني برشع اهللا يف زمانه وكيف أن الزمان قد استدار -رمحه اهللا –ّوبني 
 :عليهم فقال خماطبا الواقع بكل ما فيه

   أنحـــــى الزمـــــان عـــــىل أهيـــــل الـــــدين 
   يــــا دهــــر عمــــدا كــــان ذلــــك أم خطــــا 
ـــــا     أم كنـــــت تطلـــــب مـــــنهم دخـــــال مل
   شــــلت يــــد األيــــام تقطــــع حبــــل مــــن 
ــــرب وافــــتح بيننــــا  ــــاحكم بحــــق ال    ف

 

ـــــــؤذيني ـــــــيهم ي    وغـــــــدا ضـــــــالال ف
   أم ذاك فعــــــــــل دعابــــــــــة وجمــــــــــون
   أحيـــــوا مــــــن املفـــــروض واملــــــسنون
ــــــني ــــــه بالوصــــــل والتمك ــــــرت ل    أم
ـــــدين    فتحـــــا وبـــــني عـــــداة هـــــذا ال

 عـزان بـن قـيس عـىل نفعـا وأنـه بـسبب  مبينا سبب حرب اإلمـام-رمحه اهللا - وقال 
 :الفساد الذي كان عليه أهل نفعا

   يـــــــــشبون احلـــــــــروب ومل يبـــــــــالوا 
ــــد  ــــم دم ق ــــق وك ــــوا الطري ــــم قطع    فك
ــــــــا  ــــــــة نفوس ــــــــت حمرم ــــــــا كان    وم
   وملـــــــــــــــــا أن أراد اهللا يقـــــــــــــــــيض 
   أقـــــــــام هلـــــــــم ليـــــــــدعوهم إليـــــــــه 
   إمــــــام العــــــرص عــــــزان بــــــن قــــــيس 

 

ــــــــرام ــــــــك أو ح ــــــــان ذل ــــــــل ك   بح
  ام أراقـــــــــوه اعتـــــــــداء فهـــــــــو هـــــــــ

   أذاقتهـــــــــــا مغافــــــــــــصة احلــــــــــــامم
ــــــــــــضاء فــــــــــــيهم باالنتقــــــــــــام    ق
ــــــــــــــسالم ــــــــــــــدهم إىل دار ال    ويرش
   بــــن عــــزان بــــن قــــيس بــــن اإلمــــام
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 جوابا ألحد تالمذته وهو الشيخ مجعة بن خصيف اهلنائي عندما -رمحه اهللا –وقال 
 :فأجابه مبينا هدفه يف احلياة» نية املؤمن خري من عمله «:^سأله عن معنى حديث النبي 

ــــه عــــىل  ــــا يــــريض اإلل ــــي كــــل م    ونيت
   أن أمــــأل األرض عــــدال واللــــسان ثنــــا 
   مـــــستعمال كـــــل عـــــضو كـــــل آونـــــة 

 

ــــــذمم ــــــم وجــــــه ويف العهــــــد وال   َّ أت
ـــنعم ـــذي اآلالء وال ـــكرا ل ـــب ش    والقل
ـــده أخرجـــت مـــن عـــدم ـــيام لتوحي    ف

 
 يـشجع طــالب العلــم ويبـني هلــم الــسبيل األرشـد لطلبــه فتقــع -رمحــه اهللا-وكـان  

منهم موقعا حـسنا ومـن ذلـك أنـه قـال ناصـحا للـشيخ حممـد بـن سـامل بـن حممـد نصيحته 
 :الدرمكي

ــــــودع  ــــــا حممــــــد م ــــــز ي ــــــم كن    العل
   فاصــــرب إذا مــــا شــــئت تفــــتح بابــــه 
ـــذي  ـــضجر ال ـــو وال ـــأن الله ـــم ب    واعل
   وبكثــــــرة مــــــن مأكــــــل أو مــــــرشب 
ــــوى  ــــوب إىل اهل ــــدها رصف القل    وأش
ـــــات إىل بنـــــي الـــــدنيا ومـــــا     وااللتف

ــــصايد  ــــذي امل ــــع ضــــعفنا ه ــــا م    كله
   فــــــارجع إىل املــــــوىل بقلــــــب فــــــارغ 
ــــره يف حــــرضة  ــــل هجــــريك ذك    واجع
   يلـــج الــــضيا منــــك الــــسويدا مــــرشقا 
   وبـــــه تـــــرى العلـــــم اللـــــدين الـــــذي 
   فهنــــاك تنظــــر جنــــة الفــــردوس والـــــ 

 

  مــــــا بــــــني صــــــرب واجتهــــــاد ســــــام
   عــــــن كنــــــزه تلــــــج احلمــــــى بــــــسالم
ـــــــام ـــــــذالن لألفه ـــــــرى اخل    هبـــــــام ج
  م هبــــــــــام تأدينــــــــــا لطــــــــــول منــــــــــا
ــــــــل حطــــــــام ــــــــدنيا وك ــــــــة ال    بمحب
ــــــــام ــــــــوه جلاهــــــــل متع ــــــــد زخرف    ق
   عــــــن راســــــخ اإليــــــامن واإلســـــــالم
   مـــــــــن غـــــــــريه متفـــــــــرغ لقيـــــــــام
   يف غيبــــــــة عـــــــــن غــــــــريه بـــــــــدوام
   وبـــــــــه تنـــــــــال الفـــــــــوز باإلنعـــــــــام
   هـــــــو حتفـــــــة الـــــــسادات واألعـــــــالم
ــــــرام ــــــة اإلك ــــــديع وغاي ــــــك الب    مل
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 :وقال أيضا ناصحا الشيخ نفسه
ـــــــم  ـــــــل عل ـــــــا حممـــــــد ك ـــــــم ي    تعل

ــــــــ ــــــــل امل ــــــــره ففيــــــــه وخ    دح أكث
ـــــــــاد ـــــــــزود للمع ـــــــــو الت ـــــــــه ترج    ب
ــــــاد ــــــت يف غــــــري اجته    ضــــــياع الوق

ومما قاله الشيخ يف اإلخوانيات أبيات أثنى فيها عىل الشيخ حممد بن سامل الـدرمكي، 
 :وقد ابتدأ قصيدته بيشء من الغزل العفيف كعادة العرب ثم ثنى بمراده ومطلوبه

   شــــــمت برقــــــا يف ليلــــــك الغلــــــسى 
    مــــــن يف فتـــــــاة فحـــــــىل قــــــد جتـــــــىل

   أم شموســــــا مــــــن ثغرهــــــا المعــــــات 
ــــــــك الرشــــــــا أم جتــــــــىل  ــــــــسنى ل    فت
ــــــــألال  ــــــــا ت ــــــــه الثري ــــــــد ب    ذات جي
ــــــبح  ــــــمس ص ــــــه ش ــــــر ختال    ذات نح

 

ــــــــؤي ــــــــسم لؤل ــــــــور مب    أم ســــــــنا ن
ــــــي ــــــا احلي ــــــن ثغره ــــــاح م ــــــن أق    ع
ــــــائي ــــــدها الرش ــــــن جي ــــــدورا م    أم ب
ـــــدها اجلـــــوهري ـــــن عق ـــــور م ـــــك ن    ل
ــــــــــــاظر جــــــــــــؤذري    وجتــــــــــــىل ون

ـــــــــناء هبـــــــــ ـــــــــه ش ـــــــــني ل   ي كجب
 يتعقب غريه يف كالمه إن وجد يف الكـالم خمالفـة رشعيـة، -رمحه اهللا –وكان الشيخ  
 :من ذلك أنه اطلع عىل بيتني قال فيهام صاحبهام

ــان وعــضه  ــوب الزم ــاف مــن ن ــن خ    م
ــــــة  ــــــأيت غل    يف كــــــل شــــــهر منــــــه ت

ـــــــض ـــــــزرع القـــــــت الن   ري بأرضـــــــهفلي
ــــن البخيــــل وقرضــــه   )١( تغنيــــك عــــن دي
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ة إىل وجوب أن ال ينسى باب اهللا تعاىل ويتكـل عـىل األسـباب فتعقب ذلك باإلشار
املادية منفردة بل يكون هو األول مع األخذ باألسباب الظـاهرة مـن عمـل وجـد واجتهـاد 

 :-رمحه اهللا-تاليا فقال 
    مـــن نـــوب الزمـــان وعــــضه مـــن خـــاف

ـــــــة  ـــــــأيت رمح ـــــــه ت ـــــــوم من ـــــــل ي    يف ك
 

   فليـــــدع رب العـــــرش خـــــالق أرضـــــه
ــــ ــــن البخي ــــك عــــن دي   ل وقرضــــه تغني

 : أيضا أبياتا ألحد احلكامء قال فيها-رمحه اهللا-وتعقب  
ــــــــا  ــــــــواطن كله ــــــــدراهم يف امل    إن ال
ــــــصاحة  ــــــن أراد ف ــــــسان مل    فهــــــي الل

 

  تكــــــــسو الرجــــــــال مهابــــــــة ومجــــــــاال
ـــــــاال ـــــــن أراد قت ـــــــسنان مل    وهـــــــي ال

  بام يشري إىل النظرة الزهدية التي يتمتـع هبـا وتغلغلـت يف أعامقـه-رمحه اهللا-فأجاب  
لينبه الناس عىل أن املال ليس كل يشء يف حياة اإلنسان بل إن املال قـد يكـون سـببا لـشقاء 

 :اإلنسان يف حياته فال يطلبه الناس إال من حله وال يكون هدفهم األسمى يف احلياة فقال

   إن الـــــــــــدراهم يف مـــــــــــواطن ربـــــــــــام 
ـــــراه مهلكـــــا     ففـــــي فقـــــر موســـــى أمـــــا ت
ـــــــه  ـــــــد غـــــــدت أموال ـــــــي ق    فلكـــــــم غن

    ســــــــــامل يف فقــــــــــره ولكــــــــــم فقــــــــــري
   واحلـــــــق أن غـــــــصون مـــــــال مل تكــــــــن 

 

ـــــصغار رجـــــاال ـــــسو املذلـــــة وال   تك
ـــــــــت آال ـــــــــارون فكان ـــــــــوال ق    أم
ـــــــة ونكـــــــاال ـــــــي عليـــــــه مذل    جتن
   مل خيــــــــش حادثــــــــة وال زلـــــــــزاال
ــــــــــر حــــــــــرسة ووبــــــــــاال    هللا تثم
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 إذ  تأريخ سيل وصل احلرم املكي-رمحه اهللا-ومما علق عليه املحقق الشيخ اخللييل 
 : قال بعضهم

ـــــا ـــــة طالب ـــــا ملك ـــــسيل جمتاح ـــــى ال   أت
 

   فطهرهــــا واجتــــاح منهــــا األبــــاطيال
ـــــشنيع وإنـــــام  ـــــرض ال ـــــصد ال ـــــا ق   وم

 
   أراد مــــــن الــــــركن املعظــــــم تقبــــــيال

  يقولـــــون أرخ كونـــــه قلـــــت فـــــاكتبوا 
 

ــــاء القــــى القنــــاديال ــــمعت بــــأن امل    س
ة األباطيـل للبيـت  ألن فيهـا نـسب-رمحه اهللا-وهذه األبيات مل ترق للمحقق اخللييل  

 :املكرم فتعقب ذلك بقوله يف أبيات رائقة فائقة
ــــرم  ــــت اهللا ســــيل عرم    لقــــد حــــج بي
ــــــة  ــــــق ومك ــــــت العتي ــــــشوق للبي    ت

   ل منــــه الــــركن واحلجــــر الــــذي ّوقبــــ
ــــإنام  ــــرا ف ــــاد بح ــــوا أن ع ــــال تعجب    ف
   ومــــا كــــان جمتاحــــا وال مفــــسدا هلــــا 
   يطهــــــر أوســــــاخ البقــــــاع مقدســــــا 

ـــت واحلجـــر  ـــام بفنـــاء البي    اغتـــدت ك
ـــــــه     فللـــــــه مـــــــن أرض مقدســـــــة ب

 

  وطــــاف كــــام طــــاف احلجــــيج وســــلموا
ــــــيم ــــــشوق املت ــــــأيت امل ــــــام ي    فجــــــاء ك
  ّ تـــــــسامى فحيـــــــاه احلطـــــــيم وزمـــــــزم
ــــــتعظم ــــــا ت ــــــل م ــــــدرا مث ــــــاظم ق    تع
ــــــم ــــــن رمحــــــة اهللا أنع ــــــه م ــــــن ب    ولك
   ملـــــــا مـــــــسه منهـــــــا عـــــــيص وجمـــــــرم
ــــــسم ــــــذنوب وحت ــــــاخ ال ــــــر أوس    تطه
   وتارخيـــــــــه حيـــــــــا غـــــــــامم مـــــــــسلم

 
                                                

 عىل كتابة أن الـسيل دخـل حـرم مكـة ٢١٤ يف صديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللييلجرى حمقق   )١(
 قـد -رمحـه اهللا–هـ ويف هذا سبق قلم من املحقق الفاضل؛ إذ املحقـق اخللـييل ١٢٩٧املكرمة يف عام 

 ٥هــ كـام بـني نفـسه يف مقدمـة حتقيقـه للـديوان ص١٢٨٧ن السنني عام تويف قبل هذا العام بعرش م
 ! ويؤرخه؟-رمحه اهللا–فكيف يمكن أن يقع السيل بعد عرش من السنني من وفاته 

 .٢١٤، صديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللييلاخللييل، : ينظر  )٢(
 .أباطيال) م (يف  )٣(
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، فقـد هــ١٢٨٧ نتقـل املحقـق اخللـييل إىل ربـه سـنةبعد حياة حافلة بالعلم والعمل ا

 تدعيم أركان دولة اإلمـام الـريض من أجليف سبيل اهللا بعد أن أفنى املال واجلهد استشهد 
 رضـوان اهللا –وملا أن كتب اهللا تعاىل لإلمام  ،-رمحه اهللا–السيد عزان بن قيس البوسعيدي 

 جهـاده ومل -رمحـه اهللا – واختاره إىل قربه واصل املحقق اخللـييل ،يف سبيله الشهادة -عليه
 فطلب من شقيق اإلمام الراحل وهو السيد إبراهيم ،يثنه ذلك اخلرب عن املسري إىل اهللا تعاىل

 ولكـن رفــض ذلــك ، واستــشهد مـن أجلــه،بـن قــيس أن يقبـل األمــر الـذي قــام بــه أخـوه
ن منارصيه يف قلعة اجلاليل إىل أن رأى األمر يسري يف غري فاستعصم املحقق اخللييل مع نفر م

 فقرر النزول من مكان استعصامه عىل رشيطة الوساطة الرسمية للكولونيـل بـيليل ،صاحله
 :وللمقيم الربيطاين يف مسقط امليجر واي عىل رشوط تسعة منها

ومة املاضية أن ال حسابات عىل اخللييل يؤدهيا ألحد عىل كونه دخل يف خدمة احلك  •
 .وال عىل التغيريات الطارئة عىل األشخاص واملمتلكات خالل وجود هذه احلكومة

أن بوسعه اإلقامة حيث يريد، وأن السيد تركي ملـزم بحاميتـه مـن مـضايقات أي   •
شخص يتقدم باهتامات ضده، ويف املقابـل يتعهـد اخللـييل بـأال يـساند أو يـشجع أي عـدو 

كـام طالـب املحقـق اخللـييل بـأال يـرخص لقـادة ، ية سيئة جتاههللسيد تركي وأال يبيت أية ن
 .القبائل الغافرية أو قادة اهلناوية إيقاف أو مضايقة أصدقائه واملقربني إليه

 وقائع حماورة كانت بني الـسلطان تركـي واملحقـق -رمحه اهللا–ورسد اإلمام الساملي 
خصية العظيمة للمحقق اخللييل  بعدما نزل من احلصن ظهرت فيها الش-رمحه اهللا–اخللييل 

الذي رزقه اهللا ثباتا رائعا عند املصائب والكرب فلم يكن ليحني هاما طالبا شيئا من احلطام 
 .الفاين

 . لقد آذيتمونا يف ديارنا وأخرجتمونا من أوطاننا:قال السلطان تركي
                                                

 .٢٣٢ صعامن الديمقراطية اإلسالمية،غباش، : ينظر )١(
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اسـتكبارا،  إننا مل نقم عليكم بطـرا وال أرشا وال :-رمحه اهللا-فأجاب املحقق اخللييل 
ولكن ملا غريتم وبدلتم ونصحنا إليكم فلم تنتصحوا، وجب علينا أن نقوم بام قمنا به وليتها 
دامت، ولست بمعتذر إليك من فعل مل أخالف فيه احلق وعمل مل أرد به غري وجه اهللا، وما 
، سعينا إال إلحدى احلسنيني وقد كانت األوىل وأخذنا منها حظنا وما عند اهللا خـري وأبقـى

 .وبعد فام أبرد الثانية عىل كبدي، واهللا أوىل بعباده
مع تلك العهود واملواثيق كلهـا مـا إن نـزل املحقـق اخللـييل إال وتكـشفت لـه أنيـاب 

 . رش قتلة-رمحه اهللا-الغدر واخليانة فقتل 
وفـتح امليجـر واي الـذي كـان قـد رتـب املفاوضـات ورعاهـا : قال الدكتور غبـاش
 اخللييل حتقيقا رسميا حول املوت الغامض هلذا العامل وابنـه، وتبـني وحصل عىل ثقة الشيخ

الوثائق الرسمية الربيطانية أن الشيخ وابنه عومال معاملة سيئة، ورضبا حتى املوت، ثم دفنا 
 .يف قلعة املرياين

كـان التربيـر الرســمي للـسلطة العامنيـة أن مــوت اخللـييل وابنـه نجــم عـن اإلســهال 
ر واي الـذي عـرف احلقيقـة فقـد صـعق مـن هـذا التربيـر وحتسـسا منـه واخلوف، أما امليج

 .بمسؤوليته األدبية مل يكن منه إال أن وضع املسدس يف رأسه وانتحر 
 فتـتلخص يف األمـر  حلادثة قتـل املحقـق اخللـييل الرواحيأما رواية الشيخ أيب مسلم

 :التايل
 الشيخ أيب مسلم لينـال مـا  جار بلويش وجاء بيت-رمحه اهللا-كان للشيخ أيب مسلم 

يناله جريان الشيخ من عطاء ويف أثناء جلوسه مع الشيخ دار بينهام حديث عن عـامن فقـال 
البلويش إنه حرض قتل الشيخ اخللييل، فأخذ الشيخ أبو مسلم يستدرجه يف احلديث فرسد له 

 :القصة
                                                

 .٦٨٦، ص٢ جحتفة األعيان،الساملي، : ينظر  )١(
 .٢٣٣، صعامن الديموقراطية اإلسالميةغباش، : ينظر)  ٢(
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ا عليهام رضبا أن السلطان تركي أمر بقتل الشيخ املحقق فأخرجوه وابنه واهنالووهي 
باحلديد حتى خرا عىل األرض ومها يتشحطان يف دمهام الزاكي الذي طيب الثرى ويف تلك 

 جوهـا هليـب شـوق اللحظات كانت الشهادة تنتظرمها انتظار احلبيب حلبيبه وقد خيم عـىل
 .انه ملعشوقهضالعاشق للحظة احت

 حفـرة يف القلعـة  وفعال متكنت الشهادة من بغيتهـا ذلـك بـأن ألقـي الـشيخ وابنـه يف
الغربية وأهيل عليهام الرتاب ومها ال يزاالن عىل قيد احليـاة وقـد انـتقال مـن حيـاة فانيـة إىل 

 .حياة رسمدية باقية
لـو أن يل قـدرة : مل يكد البلويش يتم القصة حتى تفصد الدم يف وجه أيب مسلم وقال

 .ألمرت بقتل هذا الكلب ومنع عنه العطاء من ذلك اليوم
 يف قـصيدته امليميـة إذ -رمحـه اهللا-أشـار إىل ذلـك الـشيخ أبـو مـسلم الرواحـي وقد 

 :قال
ّوخيـــــــل جنـــــــود اهللا تـــــــصبح شـــــــزبا ُ   

ــــــأر  ــــــن مههــــــا ث    إهنــــــا ) اخللــــــييل(وم
ــــــــــاؤه  ــــــــــاح دم ــــــــــذهب أدراج الري    أت
ـــــــيض بوجهـــــــه  ـــــــث نعـــــــل الراف    وتعب
ـــــــيض  ـــــــة تقت ـــــــا ال جريم ـــــــدفن حي    وي

ــــارات    تــــصادم) عــــزان بــــن قــــيس(بث
   إذا ذكرتـــــــــــه طريهتـــــــــــا العـــــــــــزائم

ـــــائم وال كـــــ ـــــه ق   دم العـــــصفور مـــــا في
   وألالء ذاك الوجـــــه يف العــــــرش قــــــائم
   ســـــــــوى أنـــــــــه بـــــــــاحلق هللا قـــــــــائم

                                                
، رسـالة ٣٧، صالسرية الذاتية واملنهج الفقهـي للـشيخ أمحـد بـن سـعيد اخللـييلخليل اخللييل، : ينظر )١(

حفظـه –امحة الـشيخ اخللـييل خترج غري مطبوعة، وقد نقل هذه القصة باإلسناد املتصل عـن أبيـه سـ
 . عن مهنا بن الشيخ أيب مسلم عن الشيخ أيب مسلم نفسه-اهللا

 .٣٢١ صديوان أيب مسلمأبو مسلم، : ينظر )٢(
 . الشازب الضامر اليابس من الناس وغريهم، وأكثر ما يستعمل يف اخليل والناس) ٣(

 .، مادة شزب١٠٧، ص٧ جلسان العرب،ابن منظور، : ينظر
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ـــــت وقوعهـــــا  ـــــن الغـــــم املمي ـــــيس م    أل
ـــــــو     ب املـــــــؤمنني مـــــــصابهوتنـــــــسى قل

    أال فاغـــــــضبي يـــــــا غـــــــارة اهللا ولـــــــتقم
ــــــــا ــــــــرزء حربن ــــــــأر امل ــــــــي ث    وال ترتك
   فـــإن خـــام عنـــه وارتـــىض الـــضيم ملبـــسا
ــــــــــــأره ــــــــــــذا بث   ليحــــــــــــتكمن اهللا أخ
   فـــــــال حتـــــــسبوا أن الـــــــدماء مـــــــضاعة

ــــــــــا     وإن ضيعتهــــــــــا أهـلهــــــــــا فحقوقه
 

   وطـــــرف ويل الثــــــأر يف األمـــــن نــــــائم
ــــــــسامء مــــــــآتم ــــــــه يف ال ــــــــآلن من    ول
ـــــــصوارم ـــــــا وال ـــــــه ســـــــمر القن    نوادب

ـــان  (  ـــن خلف ـــو خـــائم) ســـعيد ب ـــن ه   مل
   وســــــــامل فــــــــاإليامن لــــــــيس يــــــــسامل
ــــــاوم ــــــام املق ــــــد االحتك    ويعجــــــز عن

ـــــــــفكت ـــــــــا املظـــــــــامل إذا س   ها يف هواه
ــــــم   يغــــــار هلـــــا بالعـــــدل للقـــــسـط قـائ

 
  

ّيذكر املحقق اخللييل يف أجوبته وما دونه من آثار بعضا من املراجع التي يظهر أنه كان 
يعتمد عليها كثريا، وهـذه املراجـع تتنـوع بـاختالف مادهتـا فبعـضها يف التفـسري واحلـديث 

 . الفقه وأخرى يف اللغةوبعضها يف
▪مراجع التفسري: 
 فإنـه ينقـل عنـه كثـريا بـل املحقـق اخللـييل أثنـى عليـه كثـريا يف تفسري الزخمرشي -١

 التي جعلهـا لنفـي الرؤيـة، عـىل أنـه نـسجها عـىل غـرار البيتـني اللـذين قصيدته البلكفية
 .أوردمها الزخمرشي يف التفسري

أليب احلواري حممد بن »  الغاية يف تفسري مخسامئة آيةالدراية وكنز الغناية ومنتهى« -٢
 .احلواري العامين

                                                
 .١١١ صديوان الشيخ سعيد بن خلفان اخللييل،اخللييل، : ينظر)  ١(
 وهنـاك مـن يستـشكل هـذه لطـايف احلكـم يف صـدقات الـنعم،هكذا نسبه املحقق اخللييل يف رسالته )  ٢(

 .-رمحه اهللا–النسبة ويرى أن الكتاب ليس من تصنيف أيب احلواري 
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 :مراجع احلديث ▪
 كـان يعتمـد يف نقلـه األحاديـث النبويـة عـىل -رمحـه اهللا-الظاهر أن املحقق اخللـييل 

 سـوى القليـل؛ ومل يكن عنده من املراجـع احلديثيـة ،الكتب الفقهية غري املختصة باحلديث
تيـسري « قـد حـاز كتـاب ظهـر مـن الفتـاوى أنـه عليهـا يف زمانـه، ولكـن يلصعوبة احلصول

البن الديبع الشيباين، والذي يظهر أيـضا » الوصول إىل جامع األصول من حديث الرسول
أنه حينام حييل إىل يشء من الكتب الستة كالبخاري والرتمذي والنسائي إنـام يـستفيد ذلـك 

 بعــض أجوبتــه عــن حــديث هنــاك أنــه رواه مــن الكتــاب املــشار إليــه ســابقا، بــل رصح يف
 هكذا مما يؤكد أنه مل يكن للمحقق اخللييل »تيسري الوصول« وقال إن نصه كام يف ،البخاري

 . وإنام يستفيد مادته العلمية من الكتاب سابق الذكر،يشء من الكتب الستة
حـه ذكر املحقق اخللييل يف بعض أجوبته نقال عن النووي الشافعي نصا نقله مـن رش

لصحيح مسلم فال ندري أكان الكتاب عنـده فينقـل منـه، أم أنـه نقـل ذلـك بالواسـطة مـن 
حـسب -غريه، واألخري أظهر االحتاملني إذ بالرجوع إىل آثار املحقق اخللييل عامة ال نجـد 

 نقال غريه مما يقوي الواسطة خاصة أنه حيتاج لنقل قول فقهاء الشافعية فيام ألفـه -االطالع
 . »لطايف احلكم«كـلذي يذكر فيه أقوال الفقهاء املختلفة من الفقه ا
 :مراجع الفقه ▪
 وهو من كتـب أصـحابنا ، أليب جابر حممد بن جعفر اإلزكوي:جامع ابن جعفر -١

قبة، والكتاب مطبوع متـداول وإليـه اإلباضية املتقدمة، مجع فيه مؤلفه أقوال علامء تلك احل
 .يرجع الفقه اإلبايض

 لإلمام أيب حممد عبداهللا بن حممد بن بركة السليمي البهلوي، من :كةجامع ابن بر -٢
كبار علامء اإلباضية يف القرن اهلجري الرابع، وجامعه هذا يقع يف جملدين مطبوعني من قبل 
وزارة الرتاث القومي بـسلطنة عـامن تطـرق إىل أغلـب أبـواب الفقـه، ويتميـز هـذا اجلـامع 

 . بمسألة إال ذكر أدلتها فيصحح ويضعف ويناقشبالتأصيل والتدليل فال يكاد يأيت
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لإلمام أيب طاهر إسامعيل بـن موسـى اجليطـايل مـن كبـار علـامء :قواعد اإلسالم -٣
إباضية املغرب، عاش يف القرن اهلجري الثامن بجبل نفوسة من ليبيا، وكتابه هذا مطبوع يف 

دات اخلمـس، وبـه بـاب يف جملدين يتحدث عن أمور االعتقاد والوالية والرباءة وفقه العبا
 أنـه لـدليل عنايتـه كـاما أنه كتاب تأصيل وتفريع فيويل »قواعد اإلسالم«اآلداب، ومما يميز 

 .  املختلفة اإلسالميةيذكر مذاهب أهل العلم من الفرق
 وهو كتاب مطبوع ومتداول يقع ،للعالمة حممد بن إبراهيم الكندي:  بيان الرشع-٤

 مؤلفـه فيـه بنقـل وقد عني،  مؤلفه يف القرن اهلجري اخلامسعاشيف ثالثة وسبعني جزءا، 
سـاس املرجـع األأقوال أئمة احلقب األوىل من علامء املذهب اإلبـايض، والظـاهر أنـه كـان 

 .الذي يرجع إليه املحقق اخللييل يف نقله لألقوال خاصة أقوال العلامء السابقني
ي، والكتاب مطبوع يف واحد للعالمة أمحد بن عبداهللا بن موسى الكند: املصنف -٥

 . مع إضافات يسرية»بيان الرشع«وأربعني جزءا، وقد كان ترتيبا وهتذيبا لكتاب 
 للعالمة الشيخ أيب بكر أمحد بن عبـداهللا بـن النـرض العـامين، والكتـاب :الدعائم -٦

جمموعـة مـن القـصائد الـشعرية التـي نظـم فيهـا صـاحبها األبـواب الفقهيـة، وهـو مطبــوع 
 . يف جزء واحدومتداول 
 ملحمـد بـن وصـاف العـامين وهـو رشح خمتـرص للقـصائد سـابقة :رشح الدعائم -٧

 .الذكر، وقد طبع الكتاب يف جزأين
 . البن املنذر النيسابوري:كتاب اإلرشاف -٨
 للشيخ عالء الدين حممد بن عيل احلصكفي :الدر املختار يف رشح تنوير األبصار -٩

 .من أئمة املذهب احلنفي
 القـواميس عـىل كتـابني أكثرمهـا وي فكان املحقق اخللييل معتمدا منجلانب اللغأما ا

مربي الكلوم املنتخب « للفريوزأبادي، وكان أيضا ينقل كثريا عن »القاموس املحيط«ذكرا 
 .  لنشوان بن سعيد احلمريي»من شمس العلوم
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٧٥

 
 

ِّ تفضل بي؟ والكسبيوالرضوري الفرق بني العلم الوهبي ما ًنه بيانا شافيا، لإلشكال ّ
 .نافيا

 
ً ما يلقيه اهللا تعاىل يف قلب عبده فيضا نورانيا، و:الوهبي ًمددا رمحانياً ً. 

ال يمكن أن يتصور لذي بال خالفه، كـالعلم بـأن االثنـني أكثـر مـن   ما:والرضوري
 .الواحد

 ما عرف بالتعلم والتحفظ واالجتهاد، فحصل بسمع من املسموعات، أو :والكسبي
 .واهللا أعلم. نظر من املرئيات، أو بفكرة من نتائج املقدمات ألهل االستدالل والنظر

 
 علينا ببيان ما صفة هذا العلم الذي جاء فيه وعيد احلديث لّ تفض

.  
 

 العلم النافع الذي يؤدي به العبد هللا فرائضه، ويتقـرب بـه إليـه، ويعلـم مـا جيـب هو
له الصاحلة عليه هللا، أو لعباده من احلقوق الواجبة يف نفسه أو ماله من مجيع اعتقاداته، وأعام

 حتـى يتجنـب املحرمــات، ويتباعـد عــن واهلــدى،والطاحلـة، واحلـق والباطــل، والـضالل 
املكروهات، ويعمل بالفضائل والقربات والوسائل بعد أداء املفرتضات، فهو العلم النافع 

واهللا . الذي يلهمه السعداء، وحيرمه األشقياء، ويف هذا يندرج علم احلقيقة والرشيعة مجيعا
 .أعلم

                                                
ًمرفوعـا ضـمن حـديث طويـل مـن طريـق ، ١/٥٥ جامع بيـان العلـم وفـضله يف ابن عبدالربأخرجه   )١(

 . ليس له إسناد قوي:وقالمعاذ بن جبل، 
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ّفيمن حيرض حمافل التعليم والذي حيفظه يعلم به اخلصوم إذا صحت مشاجرات بني 
اثنني يفتح ألحدمها طريقا كان غافال عنه ويتوكل يف اخلصومات ويقع رضر منه يف البلـد، 

 ^ وما معنـى قـول النبـي ؟هل جيوز طرده عن حمافل الدرس
 تاب إال أنه يتهم أرأيت إذا؟ ؟ يف قوله هل يسع أن يبعد عن حمافل التعليم 

 
نعم جيوز طرده، وال يلقى عليه ما يكون به الرضر عىل عباد اهللا تعاىل، وما دام مـتهام 

 .واهللا أعلم. بذلك فهذا جائز فيه
 

 والنكـاح ما معنى تسميتهم العلم بالصالة واحلج والصيام والزكاة ونحوهـا أديانـا،
 ؟والطالق والعتاق ونحوها أحكاما

 
 إن األديان يف األصل أحكام، واألحكام أديان، لكن غلب الفقهاء واملتكلمون فـيام 

مــن [كـان مــن أنــواع العبــادة والفـروض الواجبــة هللا تعــاىل، تــسميته باألديـان، وفــيام كــان 
م الدعاوى بينهم تسميته باألحكام  للخلق غالبا فيه والرتاجع فيه إىل أحكا]اخلصومة فيه

 إنـه ال مـشاحة :قيلاصطالحا فقهيا، ووضعا عرفيا، مناسبا للمحل يف كال الوجهني، وكام 
 .واهللا أعلم. ]ما هم من أهل اخلري[يف املصطلحات جزى اهللا عنا علامء األمة 

 
                                                

 . وضعفه٧/٢٢٣ الكامليف ابن عدي أخرجه   )١(
 .اهتم): ع(يف   )٢(
 . فيه من اخلصومة:)م(يف   )٣(
 ].ماهم من اخلري أهل من أهل اخلري [:)ت(يف   )٤(
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 يـورث اخلـال  مل-ريض اهللا عنه- أن عمر بن اخلطاب :»املهذب «وجدنا يف كتاب

 إن : وقـالحتى جاءه ابن مسعود، وكان قد أمر باإلبـل أن توضـع يف بيـت مـال املـسلمني،
ِ فكيف يـصح سـيدي أن يكـون ابـن اخلطـاب جهـل مثـل هـذه ،اخلال كرجل من املسلمني ِّ

، وأنزل الوحي يف أيامه، ^ مع صحبته لرسول اهللا -ريض اهللا عنه-املسألة يف أيام خالفته 
 .اإلسالموطول عهده ب
 إن ذلك يف مبدأ إسالمه لراق يف العقل أكثر من قوهلم يف أيام خالفته؛ ألن :ولو قيل

من أقل علام وعمال من عمر ال جيهل ما هو أدق من هذه، فكيف هبذه، أم أن هـذه الروايـة 
ذه  جهالـة، أم هـعنه ال يثبتها العلامء الكبار من اإلباضية، أم لذلك تأويل مل نره ملا بنا من

ِمسألة رأي، وكان عمر يرى قوله رأيا ثم رجع عنه ملعنى، وما عندك سيدي يف هذا ِّ  ؟ً
 

 كـان يـرى فيهـا رأي -رضوان اهللا عليه-إن هذه يف األصل مسألة رأي، ولعل عمر 
زيد بن ثابت، ثم رجع عنه إىل ما قال ابن مسعود، وليس بالزم يف األصل أن يكون اإلمام 

  .واهللا أعلم. نامأعلم من مجيع األ

 

 

                                                
يف املواريث ملؤلفه الشيخ حممد بن عامر بن راشد املعويل من وادي » املهذب وعني األدب«هو كتاب   )١(

 عـرش اهلجـري، وقـد أدرك دولـة اليعاربـة، واختـاره اإلمـام أمحـد بـن ايناملعاول، عاش يف القرن الث
 مـن ١٣سقط يـوم سعيد قاضيا له يف مسقط، له كتاب آخر هو التهذيب يف كتابة الصكوك تـويف بمـ

 .مقدمة املهذب: ينظر. شهر احلج سنة تسعني ومائة وألف للهجرة ودفن بالوادي الكبري بمسقط
 ).ت(سقطت من   )٢(
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  إن اإلله سبحانه اسمه اهللا، أو:يقولما قولك يا شيخنا فيمن سمع ثقة أو غري ثقة 
 أو احلكيم ]احلميد أو املجيد[اسمه الرمحن أو الرحيم، أو الكريم أو الغفور أو الودود أو 

 فشك يف ذلك، أيسعه ذلـك إذا - وتعاىلسبحانه-أو منان أو حنان أو غري ذلك من أسامئه 
 .َّ تفضل ببيانه مأجورا؟ وهل يف ذلك اختالف؟كان ال علم له به من قبل بذلك أم ال يسعه

 
 إنه إذا عرف اهللا تعاىل بام يوحده به من أي معنى أو صفة كان فال يضيق عليه :قيلقد 

 مائة ألف أو يزيدون من الثقات عدم معرفة األسامء، ولو سمع األعجمي مثال اسم اهللا من
 .أو العلامء، وهو ال يفهم ما يقولون مل يكن ذلك حجة عليه

وكذلك غري األعجمي إذا كان مؤمنا بدونه، ومل تقم عليه احلجة بمعرفته من كتـاب 
اهللا تعاىل فهو سامل ما مل تقم عليه احلجة به عـىل سـبيل مـا تقـوم بـه احلجـة يف الفتيـا يف بـاب 

 . فلينظر فيه،واهللا أعلم. َّعىل ما رصح به األثر وكفىاملسموعات 
 

ًإنـه ال يلـزم أحـدا مـن :  وبـاهللا التوفيـقفنقـول: ومما عن الشيخ نارص بن أيب نبهان
 التعبد بوجوب أدائه من اعتقاد أو قول أو املتعبدين واجب يف يشء قبل أن تنزل عليه بلية

ل، فهي ثالثة أصول، ويف االعتقاد ممـا تقـوم بـه احلجـة فعل أو ترك مع أن القول من األفعا

                                                
 .و): م(يف   )١(
 .املجيد أو احلميد): م(يف   )٢(
 . فتقول:)ت(يف   )٣(
 . بليته:)ت(يف   )٤(
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 تقـوم بوجوبـه إال بمجرد العقل، أو مما تقوم به احلجـة مـن العقـل بعـد سـامعه، أو ممـا ال
 .بالسامع فذلك ثالثة أقسام

وما تقوم احلجة بوجوبه من االعتقاد بمجرد العقل متى خطر بالبـال معرفـة وجـود 
ته بعد معرفة وجوده واجبة له، فيصفه هبا، أو صـفة مـستحيلة اهللا، أو معرفة صفة من صفا

 .عليه، أو معرفة صفة جائزة فذلك عىل ثالثة أقسام أيضا
وما تقوم احلجة بوجوبه من العقل بعد سامعه كالرسل جممال، والكتب مـن اهللا عـىل 

يامن به مما اإلمجال، والبعث واحلساب، والثواب والعقاب، واملالئكة وكل ما يلزم املتعبد اإل
تقوم احلجة بوجوبه من حجة العقل بعد سامعه، وهذا القسم عىل معنى قولنا فيـه هـذا هـو 
عىل خالف ما ورد فيه عن أصحابنا، وما ال تقوم به احلجة إال بالسامع منه اعتقـاد كاعتقـاد 

 .نبي معني، أو والية ويل معني، أو الرباءة من عدو معني، وما أشبه ذلك
ــا ــا، والوضــوء، وصــوم شــهر  فعــل: ومنه ــارة هل ــات، والطه ــصلوات املكتوب كال

 . من لزمه يشءرمضان، والزكاة واحلج عىل
 .ترك املحرمات، ومن ورائها الوسائل الغري الواجبة: ومنها

وسيأيت بيان ذلك يف الكتاب إن شاء اهللا تعاىل، فهذه أقسام أحـوال الـدين يف اللـزوم 
ذه األقسام، وتتفرع أقساما ووجوها وأنواعا وصورا إىل والعذر، من بعدها أقسام أخرى هل
 .ما ال حيىص وال ينتهي هلا استقصاء

 يعرف اهللا تعاىل، ومن عرف اهللا وباجلملة فال يمكن أن جيب عىل عبد اهللا يشء ومل
وجبت عليه طاعته، فصح أنه أول واجب عىل متعبد معرفة اهللا تعاىل مهام نزلت عليـه بليـة 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 . من:)م(يف   )٤(
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 عرفه من صفاته، ومن مـستحيل عليـه فينزهـه، بام[فته من واجب له فيصفه التعبد بمعر
 بالوجه احلق يف ذلك، والتوحيد كله مما تقوم به احلجة بوجـوب ]ومن جائز عليه فيصفه

كل يشء منه بمجرد العقل السليم، متى خطر بباله معرفتـه بـيشء ممـا ذكرنـاه مـن األقـسام 
لواجب واملستحيل دون اجلائز، فإذا فهم املعنى يف ذلـك مـنهام الثالثة أو القسمني األولني ا

 .فهام تاما وجب أن يصفه كام وجب عليه، وال ينفس عليه يف الشك مع االعتقاد
وأما معرفة ما تقوم به احلجة من العقل بعد سامعه عىل رأينا فيلزمه متى سمع بذلك 

 .من كل معرب عرب له ذلك؛ ألن العقل قابل لثبوت صحة ذلك
وأما ما ال تقوم احلجة بوجوبه إال بالسامع فكرسول معني ورشيعته مما ال تقوم احلجة 
بوجوبه منها إال بالسامع، فمتى قامت عليه احلجة بوجوب اإليامن بذلك الرسـول، وجـب 
عليه حجة اإليامن، ومل يرص مؤمنا باهللا بعد ما كان مؤمنا حكمه بإيامنه باهللا واعتقاد الواجب 

املستحيل عنه، واعتقاد الطاعة له، وأداء كل واجب عليه هللا تعاىل، وإيامنه بالقسم له، ونفي 
 الثاين االعتقادي، إال أن يؤمن هبذا الرسول الذي قامت عليه احلجة بوجوب اإليـامن بـه

 ال تقوم :وقيل معرب،  تقوم عليه يف ذلك بكل:قيلويصري مرشكا لذلك الرسول، واحلجة 
، وال جيوز االختالف يف العدلني، ولكني أحب  بأمينني:وقيلرعا يف دينه إال بمن يكون و

 زمانه، وأما  يف غري رسول أرسل ال لغري أهلبالعدلني يف قيام احلجة بوجوب اإليامن به
. يف رسول أهل زمانه فبأمينني يلزمه هذا إذا مل يشهر معه ذلك يف الـوجهني، فـاعرف ذلـك

                                                
 . ملا:)م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 . من:)م(يف   )٤(
 . بأمني:)م(يف   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
 . ألهل:)م(يف   )٧(
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 .انتهى
 

 هذا كله فيام معي غري خارج من الـصواب، وإن :الشيخ اخللييل معلقا عىل ذلكقال 
 .واهللا أعلم.  وال بأس به،خالف يف بعض هذه املسألة أكثر أصحابنا، فليس هو موضع دين

 
ما قولك فيمن كان صادق النية عىل االستقامة بطاعة رب الربية، فدخل عليه وقـت 

، وهو من مجلة املخاطبني بعمل ذلك إال أن احلجة عليه يف عمل يشء من الفرائض الالزمة
ذلك غري قائمة، أو أنه رأى فعل يشء مما هو حمجور يف أصل الدين، فلم ينتبـه لعمـل ذلـك 
الفرض املأمور، ومل يمتنع عن ركوب ذلك املحجور، إذا مل خيطر بباله أن عليـه ذلـك حتـى 

ة املعربين الذين هم حجة اهللا يف ذلك، يسأل، ولكن جيد علم ذلك أن لو سأل لكونه بحرض
 ؟فبقي عىل ذلك مدة زمان، هل هو من اهلالك يف أمان أم ال

أرأيت إن تنبه للسؤال فسأل احلجة عن علم ذلك، فزلـت ألـسنتهم عـن احلـق خطـأ 
منهم، أو أهنا خانت أمانتها فعربت له غـري احلـق، ونـسأل اهللا أن يعيـذ سـادتنا وكرباءنـا يف 

ك إن شاء اهللا، فلم ينكر عقله ذلك، ومل يشك فيه فأخذ بقوهلم ذلك عـىل نيـة الدين عن ذل
 .-يرمحك اهللا- أفتنا ؟قبول احلق، فمىض عىل سبيله فام حاله عند اهللا

 
إمـا أن تقـوم بـه حجـة العقـل، وإمـا ال، : ال خيلو ما وجب فعله أو تركه مـن حـالني
ال، أو أدى إليه علمه من أي وجه مل يـسعه فاألول إن خطر للمكلف بباله أو سمعه من مق

َإنكاره، وال الشك فيه عىل حال، فإن أنكره أو شك فيه هلك يف احلال، وما مل يتأد إليه علمه 
ومل خيطر منه ذلك بالبال، فهو موضع السالمة له منه بال جدال، وأما ما ال تقـوم احلجـة يف 

و ترك حمجور فيه ال جيوز فعله يف حني، اإلمجاع إال من قبل السامع، من فعل واجب بدين، أ
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 : يف أصول الدينفهام نوعان عند املبرصين، فاملفرتض عليه نوعان أيضا
أما الفرائض الالزمة احلارض وقتها يف حـال وجـوب أدائهـا عـىل املكلـف هبـا، وهـو 
البالغ العاقل، القادر عىل عملها بعد علمه هبا، وهي من نـوع مـا يتخـصص بزمـان يفـوت 

نقضائه، فاملكلف إذا قامت عليه احلجة من السامع أو ما يشاكله من موجب العلم يف حقه با
 عذر بعد قيام احلجة به فهو هالك، وما مل تقم عليه احلجة بعمل يشء من ذلك فرتكه لغري

به من السامع أو ما يشبهه مما هو حجة يف اإلمجاع، أو رأيا عىل قول من يذهب إليه يف موضع 
 فإذا دان هللا مواله بام جيب عليه يف ذلك باخلصوص من عمل إن هدي إليه بالتعيني، النزاع،

وإال ففي اجلملة إن خطر ذلـك ببالـه يف حـني، مـع اعتقـاد التوبـة هللا، والـسؤال يف موضـع 
القدرة عام جيب عليه أن يسأل عنه من دين اهللا يف خصوص ذلك إن هدي إليه، أو يف عموم 

 عليه إن هدي إىل ذلك، فهذا يف قوله موضع سالمته، لوجـود عـذره ما جيب يف مجلة الدين
واستقامته؛ ألن علم ما ال يتأدى إىل علمه غري داخل حتت قدرته، خلروجه عن حد طاقته، 
واهللا ال يكلف نفسا إال وسعها، لعظيم لطفه وبره، فهو وال شك يف سعة من أمـره، مـا دام 

 .واحدا يف طول عمرهمقيام عىل عذره، ولو مل يؤد هللا فرضا 
 بزمان يتعني أداؤه فيـه بجـواز تـأخريه، مـع وأما ما كان من الفرائض مل يتخصص

الدينونة به يف غري رضورة بعد وجوبه عىل املكلف به، مع القدرة عـىل عملـه، مـا مل حيـرضه 
املوت، فيلزمه أن ينفذه بعد أن يويص بـه، ويـشهد العـدول إن قـدر عـىل وصـيته، كالزكـاة 

 من لزمه يشء من ذلك، لزمه العلم بوجوبه، والدينونـة إن: ج، فقد قيل يف مثل هذاواحل

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .غري: )م(يف   )٢(
 .خصص: )م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلزء األول

 

٨٣

، والنية له يف هذا وبابه،  عليه من العلم به، والدينونة بعملههللا تعاىل، وأداؤه والقول فيام
كـام مـىض مـن القـول يف عمـل الفـروض احلـارضة املؤقتـة، والعلـم هبـا والنيـة هلـا يف حـال 

ا، ولزوم أدائها سواء سواء فيام عندنا، وأي ذلك قامت به احلجـة عليـه مـن علـم أو وجوهب
عمل أو نية، فذلك سبيله، وما مل تقم به احلجـة عليـه يف الكـل فهـو سـواء أيـضا، هبـذا قـام 

 .دليله
 إنه ما جاز تأخري أدائه من هذا وبابـه، وكـان املكلـف بـه يف سـعة مـن :ويف قول آخر

 تأخريه يف أصل دينه، فواسع جهله ومنفس يف العلم حينه، ملا جازوجوب عمله عليه يف 
به، ويف نية األداء له أيضا حتى حيرض وقت لزوم عمله، مع القدرة عليه يف موضع وجوبه، 
عىل من بيل به، أو جتـب الوصـية عليـه حلـضور املـوت، فيكـون لـه حينئـذ حكـم الفـروض 

 الفرق، وإال فهو كذلك ما كان دائنا يف اجلملة بام احلارضة سواء يف احلق؛ لعدم ما بينهام من
 .جيب عليه فيها كام مىض، إن مل هيتد إىل معرفة ما عليه باخلصوص من ذلك

 ركوب املحجور يف دين اهللا تعاىل من أصول مـا ال تقـوم بـه فهو: وأما النوع الثاين
فعل ما ال جيوز ب؛ ألنه  يف هذا عىل اإلطالق هبالك فاعله من املتعبدينفقيلحجج العقول، 

يسع الناس جهل ما دانـوا بتحريمـه مـا مل : يف دينه قد نقض الدين، ويف األثر املجتمع عليه
إىل آخره وهذا قد ركبه فضاق عليه ومل يسعه جهله بحكم ظـاهره، وإال فاجلهـل ... يركبوه

لسالمة، ويأبى  كان به عذر ملن أطاعه، فهو أوىل بالكرامة؛ ألنه مطية اأرشف بضاعة، إن
 .اهللا ذلك، فأن يدعو باحلزم أبدا إىل ما دل عليه بعلم وهدى واجلهل باإلمجاع أقبح داء

                                                
 .ما: )م(يف   )١(
 .علمه: )م(يف   )٢(
 . أجاز:)ت(يف   )٣(
 .و): م(و ) ت(يف   )٤(
 . وإن:)ت(يف   )٥(
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 فعسى إن مل تقم عليه احلجة بحرامه أن ال يبلغ به إىل هالكه وآثامه، إن :ويف قول آخر
إن هدي إىل دان هللا تعاىل بالتوبة منه بعينه إن كان يف الدين حراما، وبالسؤال عنه بعينه أيضا 

وال بد أن يدين يف مجلته التـي  تعيني ذلك يف أحد الوجهني، أو فيهام متاما وإال ففي اجلملة،
 ]الـسؤال عنـه[تعبده اهللا هبا، أن يطيعه يف كل يشء من أمره، ويسأل مع القدرة عام جيب 

 جيب عليه من دينه، ويتوب إليه من كل معصية علمها، أو جهلها يف حينه مع الدينونة له بام
يف ذلك إن لزمه يشء هنالك، إن هدي إليه حال وجوبه بالتعيني، أو يف اجلملة من أصل ما 

 .به يدين
 فإذا دان هللا تعاىل بام جيب من هذا يف اجلملة، إال أنه لعدم قيام احلجة عليه بحرمة مـا

لمه، وكذلك  فأتاه غري عمد منه للمعصية، وإنام وقع منه لقصور ع مل هيتد إىل حكمهركبه
 من دله عىل غري عدله، ال مقلـدا لـه عـىل حـال، وال مـدعيا فيـه عـىل اهللا إن أخذ فيه بفتيا

، لكونه فيه عىل غري استحالل، وال مهمال ملا عليه اعتقاده فيه عىل اخلصوص، أو بمحال
ا حكـم ال يف اجلملة إال لعذر كام سبق يف مثله من مقال، فيكون للفتيا يف هذا املقـام لباطلهـ

يشء، فكأهنا مل تكن يف األحكام، سواء أكان ذلك من خطأ املفتي عىل مـا يعـذر بـه أم يـالم 
فقابل ذلك عىل حجره، وإن مل يكن هذا من عذره إال أنه ما مل تقم احلجة عليه به وهو غـري 

 .مقرص يف الواجب من عقيدته
 أجوبتـه، مـا دل أنـه، يف موضع مـن -رمحة اهللا عليه- قول الشيخ أيب نبهان ففي

                                                
 .جيب عليه السؤال): م(يف   )١(
 .كمته: )م(يف   )٢(
 .يقينا): م(يف   )٣(
 .املجال): م(يف   )٤(
 .ويف): م(يف   )٥(
 ).م(سقطت من   )٦(
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٨٥

حيسن ظنه يف اهللا، يرجو أن ال هيلكه من أجله برشط ما ذكرناه، من التزام طريقة النجـاة يف 
 االخـتالف يف هـذا وبابـه، وقولـه ]لوجـود[عقيدته، وقد رصح هبذا ويف غريه من جوابه

 ملـن أراد  له بصوابه، وكفى هبـام قـدوة تشهد-رمحه اهللا-صحيح، وآثار الشيخ أيب سعيد 
اهللا به اهلداية، وبآثارمها نورا هيـدي كـام لـه هـو أهـل، وبحمـده نتوسـل إليـه أن ينقـذنا مـن 

 .اجلهل، وبمحمد وآله عليهم أفضل الصالة والسالم
فلينظر يف كل ما أوردناه يف هذا وغريه من األحكام، ثم ال يؤخذ منه إال بحق، فعىل 

 .واهللا أعلم وبه التوفيق. اهللا ثم استقاماتباع احلق قد أخذ العهد عىل من قال ريب 
 

 يف الفرائض الالزمة، إذا حرض وقت ذلك، -رمحه اهللا-ما تفسري قول الشيخ الكبري 
ولزم العمل به ضاق جهله عىل جاهله إذا وجد من يعرب له علم ذلك، وكان بأرض متصلة 

 ؟بمن يعرب له علم ذلك، أهو بعد قيام احلجة عليه أو قبل ذلك
 أرأيت إن مل خيطر بباله أن عليه عمل يشء من اللوازم، ومل يذكر له ذلك ذاكر، وهو

جيد املعربين إال أنه مل يسأل للعلة املتقدمة، أمثل هذا الذي يضيق عليه جهله يف ذلك أم هو 
 ؟ضده أيضا

وما فائدة كونه بأرض متصلة بمن يعرب له علم ذلك، أهي القدرة واالستطاعة فقط، 
 ؟ البحر أم غري ذلكان املعرب يف جزيرة من جزائرولو ك

 كان بغري األرض املتصلة بمن يعرب له سقطت الكلفة عنه بعلم ذلك، ولو كان وإذا

                                                
 .من وجود): ت(يف   )١(
 .نشهد): م(يف   )٢(
 .و هو: )م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .و إذا: )م(يف   )٥(
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٨٦

 ؟قادرا عىل الوصول إىل املعربين بحيلة مثل ركوب سفينة أو غريها أم كيف ذلك
وقـت وجوبـه، وذكر أنه مل حيرضه من يعرب له علم ذلك، وقد علم وجـوب ذلـك يف 

 ذلـك حتـى يـؤدي ذلـك وال يعلم تفسري ذلك واألداء له عىل وجهه، كان عليه أن ينوي
 .الذي قد علم بحضور فرضه عىل ما حيسن يف عقله

 أخيرج هذا عىل اللزوم أم عىل االسـتحباب، أرأيـت إن مل يفعـل ذلـك عـىل مـا :قلت
 ؟ ساملا أم الكونحيسن يف عقله أو فعل فوقع استحسانه عىل حمجور جلهله أي

 
هو بعد قيام احلجة به إن كان مما ال تقوم به حجـة العقـل، ومـا مل خيطـر ببالـه معرفـة 
ذلك، ومل هيتد إليه فموسع له يف تأخريه، لعدم قيام احلجة عليه، ولو وجد املعرب الذي تقوم 

وكـان دائنـا يف حينـه بـام به احلجة هنالك، إال أنه مل تقم احلجة عليه، ومل هيتد هـو إىل ذلـك، 
جيب عليه هللا يف مجلة دينه، واألرض املتصلة كغريها يف احلكم مع قيام احلجة بالعلم، وليس 
املراد من ذكرها أن تكون رشطا أو قيدا عىل هذا من أمرها، فليس العـربة يف هـذا إال نفـس 

 هـذا ملـن وجـب االستطاعة والقدرة عىل العلم بـام ألزمـه اهللا أمـره، وحكـم االسـتطاعة يف
اخلروج عليه يف طلب علمه إن لزمه يوما، فهدي إليه كاالستطاعة للخروج من كل فج، ملن 
 .وجب عليه احلج، إال أن ذاك أوسع جلواز تأخريه، وهذا أضيق إن مل يكن عذر عن مسريه

وما رجع به إىل استحسان عقله، إن مل جيد من يعربه له يف جهله، فال يلزمه منه إال ما 
احلق يف أصله، إن هدي إليه فعرفه من عقله؛ ألن الباطل حمال، فال جيوز التعبد بـه عـىل هو 

 يف -رمحـه اهللا-حال، وما أمجله بعض مـن هـذا يف نـصوصه، فقـد فـصله الـشيخ أبوسـعيد 
 .واهللا أعلم فلينظر يف ذلك. خمصوصه وكفى

                                                
 .ؤدي: )م(يف   )١(
 . ليكون:)ت(يف   )٢(
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٨٧

 
 

 ؟هي عن املنكر ما الذي يسع جهله منهام وما ال يسعاألمر باملعروف، والن
 

 إن األمر باملعروف، والنهي عن املنكـر، أصـالن عظـيامن مـن أصـول الـدين، ومـن 
 إنه ال يسعه جهله يف موضع وجوبه؛ ألنه مما تقوم به :قيلعرف حكم ذلك وقدر عليه فقد 

 .ريمها من الفرائضحجة العقل، ويلزم املكلف به كلزوم الصالة والصيام وغ
 إن عليـه :قيلوأما من جهل حكمه، وكان قادرا عىل السؤال عنه واجدا للمعرب فقد 

 إن كان مما ال تقوم به حجة العقل، وكان هو جاهال :وقيلأن يسأل عنه يف موضع وجوبه، 
بحكمه، فال هيلك برتكه ما مل تقم احلجة عليه، ويف هذا تفاصـيل مبـسوطة يف كتـب الفقـه، 

 .واهللا أعلم.  فلتطالع»االستقامة«ها الشيخ يف كتاب وذكر
 أنا عند أهل املعايص إن جاءين اآلمر باملعروف، والناهي عن املنكر، فـإن : قولهوأما

عــنهم واملدافعــة عــن تغيــري املنكــر [ العــصاة باحلاميــة هلــم، والــذب كــان معنــاه أنــه عنــد
 عـن ذلـك فهـو منـافق ]لكـف هلـمواالعرتاض عن اآلمرين باملعروف وبالبطش هبـم وا

خبيث خصم هللا ولرسوله، يستحق الرباءة منه يف موضع وجوهبا أو جوازها عـىل مـن قـدر 
 .عىل ذلك، وعرف حكمه

ــاه ــد العــصاة، أي يكــون قاعــدا عنــدهم ليعــني اآلمــرين : وأمــا إن كــان معن ــا عن أن
فلكل نازلـة حكـم، ولكـل باملعروف، والناهني عن املنكر، أو لغري هذه من املعاين اجلائزة، 

 .واهللا أعلم. كالم من احلكم ما يقتضيه معناه
                                                

 .يعني به الشيخ أبا سعيد الكدمي  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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 قبلكم ومل ينكرا علـيهم، فلـيس بحجـة  إن العامل فالن والعامل فالن كانا: قولهوأما
تبطل األمر باملعروف، والنهي عن املنكر؛ ألهنام فريضتان عىل من قدر عليها، ولعـل العـامل 

 .جة بذلكفالن كان يف موضع العذر فال ح
وأما من مل يرض باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو غري راض بحكم اهللا تعاىل، 

 مل يرض بأحكام اهللا تعاىل فهو منافق وله أحكام ما مىض وأما مـن ركـن إىل العـصاة ومن
بظلم، وقصد بذلك دفع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتقوية أهل املعايص فله حكم 

 . املسألة مرصحا به وكفىمن مىض يف
 كان قصده يف الوقوف بينه وبينهم ذبا عن األمر بـاملعروف، وشـفقة عليـه وأما إن

واستبقاء له عن امتداد األيدي إليه بالبطش والظلم يف وقت ما يرى عجزه عن مقاومتهم، 
 ما احتمل  له نية سوء فينبغي أن حيسن الظن باملسلم الصالح يف ذلك، ومل تكنورأى

 .واهللا أعلم. له العذر
 يد املسلمني قوية قاهرة قادرة عىل التأديب وأنا يعجبني للضعيف وغريه إذا مل تكن

والــردع أن يوطنــوا أنفــسهم عــىل احــتامل األذى، وتــرك اإلصــغاء إىل أقــوال أهــل الفــساد 
عظـم منـه، فـإن  مـا هـو أشـد وأ إىلوالضعف، وترك االعتناء هبا أصال، خمافة أن ينجر

                                                
 .كان): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .من): م(يف   )٣(
 .وبرأي): م(يف   )٤(
 .يكن): م(يف   )٥(
 .باملسلمني): م(يف   )٦(
 .يكن): ت( يف  )٧(
 .يتجرأ): ت(تنجر، ويف ): م(يف   )٨(
 ).ت(سقطت من   )٩(
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 يشوش القلوب، ويكدر النفوس، حتى ال يصفو لذي دين دينـه، وال يـتم لـذي ذلك مما
 .عقل عقله

 األوامـر يف النـاس يف كـل يشء مـن وإن هذا الزمان الكـدر، ال يتـسع الستقـصاء
أمورهم، والسالمة يف التغافل عـن أكثـر األمـور إال مـا لـزم مـن األشـياء الظـاهرة جمـاهرة 

واهللا . ايص، فوجب التكليف بتغيريه عىل من قدر عليه، فال بـد مـن التـزام أمـر اهللا فيـهباملع
 .أعلم

 
 
 ركب الربا بجهله وهو دائن بالسؤال عام يلزمه يف دين خالقه، وكذلك الذي عمن

 ؟ًتزوج أخته من الرضاعة أتراه ساملا أم ال
 
لبيع بالربا يف علم وال جهل كام ال يسعه أن يتزوج بأخته مـن الرضـاعة إذا ال يسعه ا

 .كان عاملا بنسبها من الرضاعة
 ال تقـوم بـه وال ينفعه اجلهل هاهنا، فإن فعل ذلك هلـك، وقيـل يف هـذا وبابـه ممـا

احلجة إال من السامع أنه إذا مل تقم عليه احلجة بحرمته، وجهـل هـو ذلـك ودخـل فيـه عـىل 
ينونة بالسؤال عنه بعينه إن هدي إىل ذلـك، وإال ففـي اجلملـة فـيام يلزمـه الـسؤال عنـه، الد

وكـان دائنـا هللا تعـاىل بالتوبـة مـن ذلـك بعينـه إن عـرف ذلـك وإال ففـي اجلملـة، ودائــن هللا 
باخلالص مما يلزمه يف ذلك بعينه إن فهم ذلك وإال ففي اجلملة، ومل يكن يف دخوله يف ذلك 

                                                
 .ما): ت(يف   )١(
 .الستصغاء): ت(يف   )٢(
 .من): م(يف   )٣(
 .ما): م(يف   )٤(
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 ًال قاصدا لظلم، وال خمادعا هللا يف دينه يف رسيرة أو عالنيـة، وال مـستخفامتعمدا إلثم، و
 من أوامر اهللا تعاىل يف ذلك، وال متهاونا به أنه ال هيلـك بـذلك عـىل هـذه الـرشوط ليشء

 .واهللا أعلم. بذلك عند اهللا تعاىلاملذكورة، والقيود املأثورة، وترجى له السالمة 
 

ــمس ــسائل ش ــعيدنا الن ــي س ــرص أعن ع  
 

ــــــييل املمجــــــدا ــــــان اخلل ــــــاللة خلف   س
   الراكب املحجور جهال ومل يـزل ]عن[     

 
ـــــدهر رسمـــــدا ـــــدة ال ـــــه م ـــــيام علي   مق

ــــــسل   ــــــام ومل ي ــــــالم األن   جيــــــالس أع
 

ــــــدى ــــــم واهل ــــــه دار هبــــــا العل   وموطن
ـــــــه   ـــــــول زمان ـــــــار ط ـــــــدارس لآلث   ي

 
  ولكنــــــــــه ملــــــــــا يــــــــــراه مــــــــــسودا

ـــــه ومل ي   ـــــريم في ـــــسمع التح ـــــنومل ي   ك
 

   لــــــه بالبــــــال كــــــي يتعبــــــداًاورخطــــــ
ــــــــه     وحيــــــــسبه فعــــــــال حــــــــالال وإن

 
  تقـــــي كـــــريم خـــــائف موقـــــع الـــــردى

ــــــد اهللا إن مــــــات هكــــــذا   ــــــسلم عن   أي
 

ــــــدا ــــــا خمل ــــــردوس فيه ــــــه الف   ويدخل
ــــــرصحا   ــــــا م ــــــا أراك اهللا فيه ــــــل م   فق

 
ــــدا ــــل مرش ــــام احلجــــة الك   صــــفات قي

ـــــت حمبـــــورا وحـــــربا موفقـــــا     فـــــال زل
 

  الكـــــــشف مهـــــــامت خليفـــــــة أمحـــــــد
   الربــــىعليــــه صــــالة اهللا مــــا ناجــــت  

 
ــداالعــيسنــسيم الــصبا أو جابــت     فدف

   
ـــــــدا ـــــــد اهللا نظـــــــام مؤي ـــــــك بحم   إلي

 
ـــــدا ـــــن رشع أمح ـــــاب اهللا م ـــــم كت   بحك

                                                  
 .ًمستحقا): ت(يف   )١(
 .بيشء): م(يف   )٢(
 .شيخ): م(يف   )٣(
 .إلمام الساملي ل٥٠ صهبجة األنوار النسخ املخطوطة عىل والتصويب من يف   )٤(
 .ناحت): م(يف   )٥(
 .جانب): م(يف   )٦(
 .العري): ت(يف   )٧(
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٩١

  عليــــــــه صــــــــالة اهللا ثــــــــم ســــــــالمه
 

  وأهليــه واألصــحاب أفــضل مــن هـــدى
ـــال بحجـــره   ـــب املحجـــور جه ـــن رك   فم

 
  ب تعبــــدامــــن احلكــــم مــــن مــــرشوع ر

ــــــه   ــــــسؤال وإن ــــــروض ال   وضــــــيع مف
 

  عـــىل قـــدرة منـــه فقـــد ضـــل واعتــــدى
ـــــده   ـــــل شـــــيئا يفي ـــــذره باجله ـــــا ع   وم

 
ــــــالردى ــــــرش ب ــــــق إال أن يب ــــــن احل   م

  كـــــــزان ومل يـــــــدر الزنـــــــاء حمرمـــــــا  
 

ــــــئ ــــــداوواط ــــــساء تعم ــــــار الن     أدب
  فــــــذلك باإلمجــــــاع ال شــــــك هالــــــك  

 
ـــدى ـــه ابت ـــل ب ـــل فع ـــن قب ـــسل م   إذا مل ي

ــــــــه    ــــــــاوهــــــــذا علي   حجــــــــة اهللا ربن
 

  أقيمـــت ومـــا يف اجلهـــل عـــذر لـــه بـــدا
  ولـــو ســـقط التكليـــف عـــن كـــل جاهـــل  

 
  لكـــــان اقتنـــــاء اجلهـــــل للنفـــــع أعـــــودا

ـــــــــه     وال تبـــــــــغ يف ذاك اختالفـــــــــا فإن
 

  ضــــالل وكــــن أهــــل اجلــــدال مفنــــدا
  فهــــذا بإمجـــــاع عـــــىل نـــــص حمكـــــم ال  

 
ـــــأودا ـــــاج ت ـــــه اعوج ـــــا في ـــــاب وم   كت

ــــا   ــــذهاب فربن ــــل ال ــــن قب ــــاب م   وإن ت
 

  حلـــيم غفـــور ذنـــب مـــن تـــاب واهتـــدى
  ودعنـــي مـــن ذكـــر الـــذي لـــيس واجـــدا  

 
  لــــــه أحــــــدا ممـــــــن يعــــــرب للهـــــــدى

ـــــا   ـــــم خيـــــص عمومه ـــــه حك ـــــذا ل   فه
 

  ولكــــــن أراه مل يكــــــن لــــــك مقــــــصدا
ـــــاحلق واضـــــحا   ـــــت بحمـــــد اهللا ب   فجئ

 
ـــــدا ـــــة أمح ـــــادي الربي ـــــىل ه ـــــالم ع   س

   
ياه، حيتمل حقه أو باطله، ودان يف ضعيف العلم إذا دخل يف أمر من أمور دينه أو دن

هللا تعاىل بسؤال العارفني عنه، فإن كان أمرا جيب عليه فيه ضامن، أو تلزمه فيه التوبة ليعمل 
بام يفتيه العارفون، إال أنه متادى يف طلب السؤال مل يقم يف احلـال لطلـب املعرفـة، ثـم نـسيه 

 ؟مه طلب السؤال عنه يف احلالأيكون ساملا عند اهللا تعاىل بنسيانه، أم غري سامل ويلز
 

ترجى له السالمة، وليس عليه يف احلق سؤال وال دينونة، وإنام عليه ذلك فيام ينزل به 
                                                

 .ووادي): ت(يف   )١(
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٩٢

مما ال يسعه فعله أو تركه إذا جهله ومل يكن هو مما تقوم به احلجة من العقل، فعليه أن يـدين 
 . موضع وجوبه، واهللا أعلمبالسؤال للخروج مما فعله، أو لفعل ما يلزمه مما تركه يف

 
: 

ما تقول شـيخنا يف الـذي يـدين بتحـريم أكـل حلـم اخلنزيـر وهـو مل يعـرف اخلنزيـر، 
وكذلك يدين بتحريم رشب اخلمر فضيفه رجل فجعل له مائدة وهي حلم خنزير وجعل له 

ب من اخلمر عىل أنه جاهـل بـذلك فـأقر الرجـل بعـد ذلـك فيها مخرا فأكل من اللحم ورش
أعني الذي استضافه بذلك أو بان له بنفسه بعدما أكـل ورشب، مـا حالتـه وهـل بـني حلـم 
اخلنزير واخلمر فرق عىل من جهلهام، وإن كان بينهام فرق ما العلة التي فرقت بينهام أوضح 

 .لنا ذلك
 

بذاهتا فهي مثل اخلنزير إذا كان قـائم العـني شـاهده قيل إن اخلمر قائمة العني تعرف 
بصورته وإذا كان اللحم قد رآه اآلكل من الدابة التي هي اخلنزير فقـد قامـت عليـه احلجـة 
ملشاهدهتام ومل يسعه جهل احلجة فيهام، وإذا جهل احلجة بعد قيامها عليه هلك وعليه التوبة 

 .مما دخل فيه
ينه إنام يعرف بالنية عىل قـول مـن يقـول بـذلك فـإذا وإن كانت اخلمر مما ال يعرف بع

قال من هو يف يده أنه نبيذ فعسى أنه ال هيلك شاربه من بعد أن يدعي أنه من النبيذ املحلـل 
إال أن يعلم أنه مخر أو تقوم عليه احلجة بأنه مخر فيكـون حكمهـا حكـم اللحـم املقطـع مـن 

أنه حالل ال هيلك به ما مل تقـم احلجـة عليـه اخلنزير إذا مل ير اآلكل صورة اخلنزير، وحكمه 
                                                

أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ١(
 .١٢٥ص
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٩٣

 .واهللا أعلم. بإقراره هو يف يده أو بينة عدل
 

ًوال يكلف العبد ما ليس يف وسعه، سواء كان ممتنعا يف نفسه أي حمـاال : مما عن قومنا
 .يف العقل كجمع الضدين، أو ممكنا يف نفسه لكن يمتنع بالنسبة إىل العبد كخلق اجلسم

 يمتنع بناء عىل اهللا تعاىل علم خالفه أو أراد خالفه كإيامن الكافر، وطاعة وأما ما
العايص فال نزاع يف وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر عليه إىل نفسه، ثم 

§̈  © M « ª  :لقوله تعاىلعدم التكليف مما ليس يف الواسع متفق عليه، 
¬L يف قوله واألمر للمالئكة:  MK J IL للتعجيز دون 
 .التكليف

 ليس املراد بالتحميل هو MÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì ËL  :وقوله تعاىل حكاية
التكليف، بل إيصال ما ال يطاق من العوارض إليهم، وإنام النزاع يف اجلواز فمنعه املعتزلة 
بناء عىل القبح العقيل، وجوزه األشعري؛ ألنه ال يقبح من اهللا يشء، وقد يستدل بقوله 

̈ © M¬ « ª: عاىلت  §L  ،أن لو كان جائزا ملا لزم :وتقديرهعىل نفي اجلواز 
من فرض وقوعه حمال رضورة أن استحالة الالزم توجب استحالة امللزوم حتقيقا ملعنى 

 .اللزوم، لكنه لو وقع لزم كذب كتاب اهللا تعاىل وهو حمال، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا
إن اهللا ال يكلف  : إن األليق يف صفة اهللا تعاىل أن يقال:قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

 أنه ال جيوز لقبح ذلك، وال أنه يقبح يف صفات اهللا تعاىل، ولكن ألنه العبد ما ال يطيقه ال

                                                
 ).٢٨٦(اآلية : البقرة  )١(
 ).٣١(اآلية : البقرة  )٢(
 ).٢٨٦(آلية ا: البقرة  )٣(
 .ال: )م(يف   )٤(
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٩٤

حكيم، وليس من صفات احلكيم أن يكلف العبد فعل يشء يعلم أن عبده معه يف املستحيل 
لعبث، واهللا سبحانه وتعاىل منزه عن فعل العبث، وعام  فعله منه؛ ألنه من ايف قدرته كون

 .ينايف صفات احلكيم، فاعرف ذلك
 إن اهللا تعاىل كيفام فعل بعباده فال يكون ظلام، ومراده هذا :وقال أيضا يف موضع آخر

 لو عذب الطائع، وأثاب العايص، مل يكن ذلك منه ظلام؛ ألن الظامل هو املتعدي إىل مـا أنه
، وال جيوز عىل اهللا تعاىل واجبا عليه يشء، فال يلزمه يشء، ولو فعل ذلـك لكـان ال جيوز له

منه عدال، وهلذا مثال حيث أجاز اهللا للعباد ذبح ما جيوز أكله من الـدواب ممـا مل يتعـد عـىل 
اإلنسان بيشء نحو الغنم، فرتى العبد يكرم شاة بني الغنم، ويرتك األخرى، وقد تألفه أكثر 

 .مها، ويذبح املطيعة ويرتك العاصية التي إن دنا منها نطحتهالتي ترك إكرا
وحيث أجاز اهللا له ذلـك، مل يكـن يف نظـر العقـل ذلـك ظلـام وال جـورا، وال خالفـا 
للحكمة العدلة، وإذا كان هكذا لإلنسان فإنام كان ذلك كذلك من حكم اهللا يف ذلك، فـاهللا 

هو كذلك بعـذاب أهـل طاعتـه، وثـواب قد فعل ما ذكره هذا يف احليوان بحكمة، فلو فعل 
، وال فعال قبيحا فـيهم، وال خمالفـة للحكمـة أهل معصيته من العباد، مل يكن منه ظلام هلم

 .العدلة يف تدبريه
لو فعل ذلك ألنـه قـد أجـازه يف بعـض احليـوان كـام بـني، : وكذلك وال معنى لقولنا

افر، وأن حكمـه أجـراه يف خلقـه مـن ولكنه ملا أخربنا أنه ال يعاقـب املطيـع، وال يثيـب الكـ
أطاعه له الثواب، ومن كفر به فعليه العقاب، كان من املستحيل يف وصفه أن خيتلف ذلك، 

 .]فاعرف ذلك[وأن ال يكون ما أخربنا أنه سيكون 
                                                

 .كون: )م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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٩٥

وهذه املسألة أصلها من املمكن، وواجب علمها بالسامع أوال، وهي مما تقوم احلجة 
رمحهـم اهللا -بعد السامع بذلك، وهي التي خالفنا فيها أصـحابنا بمعرفة صحتها من العقل 

 .انتهى. ، وسيأيت البيان يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل-تعاىل
ما تقـول : قلت لشيخي وقرة عيني قدويت أيب حممد سعيد بن خلفان بن أمحد اخللييل

، فإنـه قـد اشـتبه فيام أتى هنا عن قومنا، ويف قول شيخنا العالمة نارص بن أيب نبهـان يف هـذا
َّعلينا قوله األول بالثاين لقلة علمنا، وركاكة فهمنا، واهللا نطلبه اإلعانة والتوفيق، تفضل أبن 

 ؟لنا ما هو احلق يف ذلك
فلـن يكلـف اهللا : -رمحـه اهللا-وقد وجدنا شيخنا ما نصه هذا عن الشيخ الكدمي 

أمره وهنيه؛ ألنـه شـاء ذلـك بفـضله أن العباد مما ألزمهم يف دينه إال ما بلغتهم احلجة به من 
 .يعبد ببيان وإعذار وانذار، ولو شاء غري ذلك كان ذلك منه عدال كام كان هذا منه فضال

 عذب العباد عىل غري حجة وال إبالغ دعوة، وال إعذار وال إنذار ]أن لو [:نقولو
 بفـضله وكرمـه أن ، كام كان يف هذه املنن متفـضال، ولكـن شـاءلكان يف مجيع ذلك عادال

 .انتهى. يكون ما شاء من ذلك فكان، فسبحان ذي الفضل واالمتنان، واجلود واإلحسان
 

إن قول الشيخ نارص بن أيب نبهان يف هذه املسألة هو عني قول الشيخ الكـدمي فيهـا، 

                                                
أبو سعيد حممد بن سعيد الناعبي الكدمي، من أكرب علـامء املـذهب يف القـرن الرابـع اهلجـري، عـرف   )١(

دل سـعيد بـن عبـداهللا بـن هـ تقريبـا، وعـارص اإلمـام الـشهيد العـا٣٠٥بلقب إمام املذهب ولد سنة 
حممد بن حمبوب واإلمام راشد بن الوليد، من أشياخه أبو احلسن حممـد بـن احلـسن، مؤلفاتـه كثـرية 

ــذر: منهــا ــات عــىل كتــاب اإلرشاف البــن املن ــرب، التعليق ــان : ينظــر. االســتقامة، املعت إحتــاف األعي
١/٢٨٢. 

 .لو): م(يف   )٢(
 .عدال): ت(يف   )٣(
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٩٦

 وكالمه فيها أوال وآخرا كله كالم حمكم جار عىل هنج واحد، وأسلوب مستقيم، فـال غبـار
إن اهللا ال يكلف  :إن األليق يف صفة اهللا تعاىل أن يقال: عليه فيه أبدا؛ ألنه قال يف أول املسألة

العبد ما ال يطيقه؛ ال أنه ال جيوز لقبح ذلك، وال أنه يقبح يف صفات اهللا تعاىل، وهذا معنـى 
الـشيخ أيب إن اهللا تعاىل كيفام فعل بعباده فال يكون ظلـام، وهـو معنـى قـول : قوله يف األخري

سعيد لو عذب العباد عىل غري حجة، وال إبالغ دعوة، وال إعذار وال إنذار، لكان يف مجيـع 
 .واهللا أعلم فليتأمل. ذلك عادال

وهـل يؤيـد مـا ؟ً وهل يصح عندك ما قالته املعتزلة يف هذا فيعد رأيا حـسنا 
احلجـة مـن العقـل إذا إن معـاين الوعـد والوعيـد تقـوم هبـا : عنهم فيه قول بعض أصـحابنا
ّ فتفضل ببيانه مفصال جزاك اهللا خريا؟ذكرت أو بالبال خطرت أم ال  ؟َّ

 
 أن القـول بـأن الوعـد والوعيـد  اهللا أعلم، وأنا مل يبن يل ما ذكرت من القـول، مـن

تقوم هبام احلجة من العقل أنه خارج عىل معنـى قـول املعتزلـة، وال أعـرف مـا وجـه ذلـك، 
 مسألتك، لكن عسى أن أزيدك ما يمكن أن يفيدك من معاين هذه ا اجلواب عنوكفى هبذ

 .املسألة العظيمة الشأن، املحتاجة إىل البيان
 إن أصل النظر فيها من وجهني؛ ألن مدارها عىل قطبني، ومها احلقيقة :فأقول

مها يف والرشيعة، ولكل منهام يف االعتقاد مدخل، ويف احلكم موضع، وللقول مساغ، وكال
 وبنى احلكم عىل أحكام  تكلم يف احلقيقةاحلق له أصل، ويف احلكم له فرع، فأما من

                                                
 .م: )ت(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .ما): م(يف   )٣(
 .باحلقيقة): م(يف   )٤(
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٩٧

 ذكرناه عن الشيخني الكدمي واخلرويص املشار إليهام يف هذا اجلواب احلقائق قال فيها بام
:  كقول عيسى عليه السالماملذكور آنفا، وهو يف حق بابه غري خارج من صوابه، فهو

M ÁÄ Ã ÂÅ Ì Ë Ê É È Ç Æ L . 
 الغفور الرحيم؛ ألهنم ليسوا ممن يستحق الرمحة، وال  مل يقل إنك أنت:قيل

يستأهل املغفرة، إلرصارهم عىل الرشك، وجماهرهتم بالكفر، لكنه بحسب استغراقه يف 
مشاهدة جالل اهللا وعظمته وكربيائه قال ذلك بمعنى أنك لو غفرت هلم وإن كانوا غري 

أهلني فإن ذلك ال يقدح يف حكمتك، وال ينقص من عزتك، فإنك قادر عىل كل يشء، مست
M Ã Â Á À : حكيم يف كل حالة غري مغلوب وال مقهور، فال حتكم عليك فيام تفعله

 Å ÄL . 
جـزاه اهللا -ومن مثل هذه اآليات العظيمة واملعاين البديعـة اقتـبس شـيخنا الكـدمي 

لعايص، أو عاقب املطيع مل يكن ذلك منه ظلام، وتبعه عىل ذلـك  القول بأنه لو أثاب ا-خريا
 .الشيخ نارص بن أيب نبهان جزامها اهللا خريا

 وأما من نظـر يف األصـول الـرشعية بحـسب القواعـد الفقهيـة، وبنـى اجلـواب عـىل 
 إن اهللا سبحانه وتعاىل قد نزه نفسه، وتقدس عن أخذ العباد بغري ما : قالاألحكام الظاهرية

أهلون من العقوبة يف حكم الظاهر، وقد نفى ذلك عن نفسه وتربأ منه؛ ألنـه يف صـورة يست
 ظلـام، وجيـوز الظلم، وإن كان مقتىض احلقيقة غريه، فإن حكم الظاهر يسجل عـىل كونـه

                                                
 .ما): ت(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).١١٨(اآلية : املائدة  )٣(
 ).ت(و) م(سقطت من   )٤(
 ).٢٣(اآلية : األنبياء  )٥(
 .حكمه): م(يف   )٦(
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٩٨

 بعد ما أخرب اهللا عن ]وأي حماذرة من ذلك[إطالقه يف التسمية كذلك بحسب املرشوعية، 
 . كتابهوأنه ظلم لو فعله، قد أخرب اهللا عن نفسه يف غري موضع مننفسه أنه ال يفعله، 
 MO N M L K JPT S R Q U Y X W V  :قال اهللا تعاىل

 e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ ZL فأخرب أن العقاب بام قدمته 
 بغري استحقاق، وال جازاهم بغري ذنب، وقد بالغ يف نفي ماأليدي من العباد، وأنه مل يعذهب

ال يشك فيه عاقل له أدنى  فدل بمعناه بام Md c b a `L : نه بقولهذلك ع
معرفة بأسلوب الكالم أن لو عاقب بغري ذنب كان ذلك ظلام وإال فال معنى لذكر الظلم 

 .ونفيه عن نفسه هاهنا البتة
 MØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑL : ومثلها قوله تعاىل

 وهو )Ö(: زه، وإال فال معنى لقوله أن إهالك أهل القرى املصلحني ظلم واهللا منتفيد
يعلم أنه غري ظامل لو فعله، لكن من عظيم لطفه، ومجيل عدله، سامه ظلام أن لو كان منه، وال 

 .يكون ذلك منه قطعا
 :وقال تعاىل، M Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾L  :قال اهللا تعاىل

M @ ? > =L فيام خيرب به عن ربه تعاىل^، ويف احلديث عن النبي  :
  

                                                
 ).ت(تكررت يف   )١(
 .عن): ت(يف   )٢(
 ).١٠-٩(اآليتان : احلج  )٣(
 ).١١٧(اآلية : وده  )٤(
 .تقيد): م(يف   )٥(
 ).٣٦-٣٥(اآليتان : القلم  )٦(
 ).٢٨(اآلية : ص  )٧(
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٩٩

  
فإن اآليات متظاهرة، واألحاديث متظافرة عىل أن التسوية بني املسلم واملجرم، والتقي 

 .يست من العدل يف يشء، وأن عقوبة املطيع ظلم ينزه اهللا عنهوالفاجر، والشقي والسعيد ل
كام أن ثواب العايص والقول به غرور حمض، وأمـاين نفـوس كاذبـة، جيـب تنزيـه اهللا 

: تعاىل عنها، ففي احلديث
تزلـة قـوهلم يف هـذه املـسألة هبـذا، وال ، فاملع

خالف بيننا وبينهم فيها، وإن وجدت تلك العبارة عن الشيخ أيب سعيد فإنه من باب اطراد 
 - جـزاه اهللا خـريا -القول عىل معنى احلقيقة وليس بمذهب، فـإن كتبـه مـشحونة، وآثـاره 
وأن   وعقوبة العايص،مرصحة هبذا يف غري موضع بأنه مما تقوم به حجة العقل ثواب املطيع

اهللا تعاىل ال يكلف العباد غري ما يف وسعهم، وأنه ال جيـوز عليـه عقوبـة املطيـع، وال ثـواب 
الكافر؛ ألنه ليس من العدل، وما خرج عن هذا فهو من باب التقدير والتصوير أن لو كان 

 .ذلك، ولكنه بالقطع ال يكون؛ ألن اهللا قد أخربنا هبذا عن نفسه
 

 
أما برهان وجوده تعاىل فحدوث العامل؛ ألنه لو مل يكن حمدثا بل : النسفيقال الشيخ 

أحدث لنفسه لزم أن يكون أحد األمرين مساويا لـصاحبه راجحـا عليـه بـال سـبب، وهـو 
 . حمال

                                                
 .أو): ت(يف   )١(
 .ًمل نجده مرفوعا  )٢(
الزهـد، :  يف كتابابن ماجهو) ٢٤٦٧: (، حديث٢٥: صفة القيامة، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٣(

هـذا حـديث : وقـال الرتمـذي ، شداد بـن أوسمن طريق) ٤٢٦٠(ذكر املوت واالستعداد له : باب
 .حسن



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

١٠٠

أي لو أحدث لنفسه لزم أن يكون أحد األمرين املتـساويني أي الوجـود : من الرشح
 . ]ومعنى ذلك أن الوجود والعدم مها عىل حد سواء من غري ترجيحمن غري ترجيح، [

كيف يقدر أن حيدث :  أوضح من هذا الكالم أن يقال:قال الشيخ نارص بن أيب نبهان
 ؟اليشء نفسه، وهو قبل كونه شيئا ليس بيشء

دل عىل أن املحدث له غريه وهو اهللا تعاىل، فحدوث العامل يدل عـىل وجـود الـصانع 
 املوجود بغري إجياد موجد له وإال تسلسل وأدى إىل املحـال، والعـدم حمـدوث وهـو القديم

وجود، وضد العدم وهو الوجود حمدوث أيضا، فأهيام اخلالق لنفسه قبل وجوده، فدل عىل 
 .انتهى. حمال ذلك

 ؟ ما تقول يف كل هذا:قلت لشيخي اخللييل
 العامل كله صحيح، ولقـد جـاء  إن قوهلام يف هذه املسألة األخرية التي يف حدوث:قال

 .واهللا أعلم. يف اجلواب ملوافقتهام احلق والصواب
 

 
 .احلمد هللا وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 :أما بعد
فاعلم أنه ملا وقف بعض الطلبة عىل ما يوجد يف األثر أن ذاته تعاىل هي إثباته، سألني 

ِّتفضل بني لنا يف الذات واإلثبات ما يزيل قناع اجلهل منـا، : ارة، فقال ما نصهحل هذه العب َّ
 .ويذهب صدى الصدور عنا، مأجورا إن شاء اهللا

 
إن من : فقلت له يف اجلواب متحريا إلصابة الصواب، مستعينا لعناية امللك الوهاب

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
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١٠١

ما أخرب به اإلله املنـزه يف قدسـه نظر يف كتاب اهللا تعاىل بعني بصرية عن صفاء رسيرة فتأمل 
 إال تعريفـه إىل اخللـق بـصفاته، أو من وصف نفسه يف حمكم آياته فإنه ال جيـد فيـه بـاجلزم

 .بأسامئه احلسنى، أو بأفعاله اخلاصة التي ال يمكن أن يشاركه فيها أحد من خملوقاته
رج عـن حـد وأما من وراء ذلك من معرفة ذاته الكريمة عىل مـا هـي عليـه فـأمر خـا

القدرة البرشية، ويشء ال يبلغ إىل معرفة كنهه األنبياء علـيهم الـسالم، وال القـوى امللكيـة، 
فهو البحـر الـذي تغـرق فيـه سـفائن العقـول، واملحـل املعـرب عنـه بمقـام احلـرية والـدهش 

هي حقيقته اخلاصة التي ال يعلمها : ، فجواب من يسأل عن ذاته العلية أن يقالوالذهول
 هو، وغاية العلم هبا أهنا ذات ال كالذوات، فإنه سبحانه ليس بذي شكل وال جسم، وال إال

يدرك بحد وال رسم، فام هو بجوهر وال عرض يف قول أهل العدل؛ إذ ال جنس له وال نوع 
 .وال فصل

 M3 2 14 6 5  :فقالوقد عرفك نفسه من هو بمصاحلك خبري، 
7L،ع، فغاية العلم به من مالئكته وأنبيائه وغريهم  وهبذا فاقنع إن كنت للحق تتب

 كتابه الكريم، وكفى هبا حجة وبرهانا ملن من علامئه معرفة صفاته وأسامئه، كام جاء هبا
 .شاء منكم أن يستقيم

:  وجه التفتيش عن الذات العلية لبيان رشح املاهية قيل لهفإن أبى إال السؤال عىل
جواز له بالكلية؛ ألنه من طلب املحال، وهو  ذه القضية، الإن نفس سؤالك هذا باطل يف ه

                                                
 .باحلزم): ت(يف   )١(
 .الذهول): ت(يف   )٢(
 .فضل): ت(يف   )٣(
 ).١١(اآلية : الشورى  )٤(
 .به): م(يف   )٥(
 .عن): م(يف   )٦(
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١٠٢

 مم رب حممد، أمن در هو أم : قالعني الضالل، وبمثله أهلك أربد بن ربيعة، بصاعقة إذ
 فأخرب بصفات اهللا تعاىل وأسامئه فلم يكفه، فبينا هو يف حماورته، إذ ؟من ياقوت أم من ذهب

M Ì Ë Ê : وفيه أنزل قوله تعاىل ارتفعت سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍL فدع عنك يف اهللا اجلدال، إن جداال 

 .يف اهللا كفر وضالل
ولو كان اجلواب عن الذات العلية لسائل عن املاهية من املمكنـات ألخـرب اهللا تعـاىل 

، ولكنـه لـيس بـذاك، فاملكـابرة فيـه بعـد وضـوح ^عن نفسه، وأجاب بـه رسـوله حممـدا 
 .ألحكام تستدعي صواعق االنتقاما

 فقد زعم M ( ' & % $ # " !L : واجلواب احلق يف ذلك
 .بعض املفرسين أهنا أنزلت يف جواب أربد

 عـن ذات واجـب ^ جواب ناس من اليهود سـألوا رسـول اهللا  يف:وقال آخرون
 .، واملعنى واحد، وإن قيل بغريمها فال ضريالوجود

                                                
اية عن هيـودي ويف رو) ١٥٣٨٥( هذه القصة عن جبار برقم جامع البيان يف ابن جرير الطربيروى   )١(

ــرقم  ــي ) ١٥٣٨٦(ب ــل النب ــصد قت ــد فكــان يق ــصة أرب ــا ق ــرقم ^ وأم ــه صــاعقة ب ــث اهللا علي فبع
 .١٦٦-٨/١٦٤ جامع البيان :ينظر). ١٥٣٩٠(

 ).١٣(اآلية : الرعد  )٢(
 ).٢-١(اآليتان : اإلخالص  )٣(
 إالم تـدعونا يـا ^هو أربد من ربيعة، فقد روي عنه وعـن عـامر بـن الطفيـل أهنـام قـاال لرسـول اهللا   )٤(

:  صفه لنا أمـن ذهـب أو فـضة أو حديـد أو خـشب فنزلـت الـسورة ينظـر: قال إىل اهللا،: قال؟حممد 
 .١٥/٤٠٤تيسري التفسري 

 .هي): ت(يف   )٥(
 . من طريق ابن عباس٤/٢٥١أخرجه ابن عدي   )٦(
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١٠٣

? @ M : اب موسى عليه السالم إذ قال له فرعونومن هذا النوع جو
AL؟ فإنه سؤال من اخلبيث املارد عن املاهية عند أكثر املفرسين  M D C

H G F EI L K J L عدل موسى يف جوابه عن مطابقة سؤاله إىل ما 
 .ال وجه يف احلق لغريه من اإلخبار عنه بصفاته وأسامئه، عز يف جالله

 إنه رب السموات، ويسمى هذا اجلواب عدوال؛ ألنه :لذاتفقال يف جوابه عن ا
عدل به عن مطابقة اللفظ إىل مطابقة احلق، واحلق أحق أن يتبع، فهو يف هذا كاجلواب عن 

  .M ( ' & % $ # " !L : سؤال أربد بقوله تعاىل
ولقد أحسن الزخمرشي فيام أورده عىل مسألة فرعون يف هذه اآلية الرشيفة، فقال ما  
 :نصه

: مـاهي[وأما أن يريد بـه أي يشء هـو عـىل اإلطـالق، تفتيـشا عـن حقيقتـه اخلاصـة 
ًفأجابه بأن الذي إليه سبيل وهو الكايف يف معرفته ثباته بصفاته استدالال بأفعاله اخلاصة عىل 

 ال  التي هـي فـوق فطـر العقـول فتفتـيش عـام] وأما التفتيش عن حقيقته اخلاصة،ذلك
 .انتهى. ئل متعنت غري طالب للحقسبيل إليه، والسا

 . اجلواب، عىل الذات القدسيةفهذا القدر كاف من
وأما فتح باب الكالم عىل صفاهتا العلية فقول احلق وهو مذهب أصحابنا أن صفاته 

 الـصفات بالكليـة،  ذاته األزلية، وال ينكشف هذا إال بتجريد الذات املقدسـة عـنهي
                                                

 ).٢٣(اآلية : الشعراء  )١(
 ).٢٤(اآلية : الشعراء  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .ما): ت(يف   )٤(
 .عن): م(يف   )٥(
 .عىل): ت(يف   )٦(
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١٠٤

ال باحلياة والعلم والقدرة والسمع والبـرص واإلرادة وغريهـا مـن فتقول يف وصفه تعاىل مث
 ليست بيشء زائد يف ذاته؛ لئال يلزم احللول يف ذاته، وال زائد من صفاته تبارك تعاىل، إهنا

عامل [ذاته؛ لئال يلزم التبعيض يف ذاته، وال زائد عىل ذاته؛ لئال يلزم افتقاره إىل غري ذاته فإنه 
 .لم هو غريه لئال يكون مفتقرا إىل غريه؛ ومن كان مفتقرا إىل غريه فليس بإله بع]مثال ال

وإنا وإن وصفناه بأنه عليم خبري سميع بصري فليس املعنى به زيادة الصفات فيه، بل 
انكشاف حقـائق األشـياء هلـا انكـشافا تامـا، فهـذه حقيقـة يفاملراد به أن ذاته املقدسة كافية 

 جتليـا تامـا، وهـي حقيقـة وصـفه  يـتجىل هلـا كـل مـسموع ومنظـورصفته بالعلم، كام أهنا
َّبالسمع والبرص، وهكذا يف سائر الصفات، فالذات واحدة واملتجليات كثرية، واملتجىل لـه 

 . واحد-بفتح الالم-
وإن كانت املتجليات كثرية، فإن كثرهتا ال تـؤثر يف وحدانيتـه، فقدرتـه سـبحانه عـىل 

لومات، وسمعه باملـسموعات، وبـرصه باملرئيـات كلـه يف األصـل املقدورات، وعلمه باملع
 فيها، فهـو يـسمع بـام بـه يبـرص، ويبـرص بـام بـه بمعنى واحد؛ ألنه بذاته، وال حمل للتعدد

 .يسمع، ويعلم بام به يبرص، ويقدر بام به يعلم
 إهنا أمور اعتبارية: وهكذا يف سائرها، ويكفيك يف هذا املوضع أن تقول يف الصفات

 .يراد هبا نفي أضدادها من النقائص عنه سبحانه وتعاىل
 والعلم والقدرة والسمع والبرص والكالم والكرم والعزة واحللم ينفى عنه فباحلياة

                                                                                                                             
 .من): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .غري عامل إال): ت(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .للتعداد): ت(يف   )٥(
 .فاحلياة): م(و) ت(يف   )٦(
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١٠٥

األوصاف الناقصة من املوت واجلهل والعجز والصمم والعمى واخلرس والبخـل والذلـة 
 .  وهكذا يف سائرهاوالطيش، فإن ذاته الكريمة غري قابلة لألوصاف الذميمة،

 إذا ثبت هذا فهو يقتيض أن الصفة غري املوصوف هبا، وهو يستلزم أن :فإن قال قائل
يكون اهللا تعاىل هو العلم والقـدرة واحليـاة والـسمع والبـرص واإلرادة، فيلـزم تعـدده وهـو 

 .باطل
 مل  إذا عرفت أن اهللا غني يف األزل بذاته عن أن يزيد فيهـا يشء مـن صـفاته:فيقال له

نريـد [إنه حي مثال أنا مل نرد باحلياة غريه، فتعد صفة زائدة فيه، وإنام : قلنايلتبس عليك إذا 
 نفي الزوال والتغري والفناء عنه، فمعنى احلياة له هو نفس وجـوده ال غـري، وهـذا ال ]هبا

 .يقتيض أن احلياة صفة زائدة عىل الذات، وال يلزم من هذا أن يقال هو احلياة
سامء الصفات قد ثبتت ملعان أخر، وهي أن تكثر الصفات، وتعدد األسامء، إنام فإن أ

كان ألمور اعتبارية بحسب جتليات أعيان الوجود، وتأثرها وانفعاهلا للذات العليـة، لطفـا 
من اهللا بعباده، لكامل املعرفة به، فإن جتيل املعلومـات مـن أعيـان الوجـود بمعنـى انكـشافها 

أو قدرة ملا صح معنى وال لغة، فكذا جتيل املـسموعات هلـا ال يـسمى للذات لو سمي إرادة 
برصا، وال جتيل املرئيات هلا يسمى سمعا وهكذا يف سائرها، وال يشكل عليك كثرة جتليات 
أعيان املظـاهر املوجـب لتعـدد األسـامء والـصفات يف الظـاهر، فـإن نفـس الـذات املقدسـة 

وجتلياهتا وتأثرها وانفعاالهتا غـري قابلـة للتعـدد واحدة، وهي مستغنية بذاهتا عن األكوان، 
 .وال النقص، وال املزيد يف يشء أبدا

كان اهللا وال يشء معه، وهو اآلن عىل ما كان عليه، قد كـان يف األزل قـديام، ومل يـزل 
، قبل وجود كل يشء ال تأثري للمظاهر يف صفة ذاته العلية، بل سميعا بصريا، عليام حكيام

 .كانت عليه يف األزلية، وإال كانت معه املظاهر قديمة وهو باطلهي عىل ما 
                                                

 .يزيد هبا): ت(يف   )١(
 .حليام): م(يف   )٢(
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١٠٦

 يعلم -كام سبق-وباعتبـار أن ذاته القديمة األزليـة كافيـة عن مزيد الصـفات عليهــا 
 احليـاة، وال القـدرة، وال إنـه: أن الصفات أمور اعتبارية، فلم جيز أن يقال يف حقـه تعـاىل

 .، وهكذاالسمع، وال البرص، وال اإلرادة
 هو املريد، القدير، العيل، الكبـري، العلـيم، اخلبـري، الـسميع، البـصري، فهـي :بل يقال

 بمعنى أنه يف ذاته كذلك، وقد ظهر لك أن نفي الصفات عـن أسامء صفاته الواجبة لذاته
 إنـه سـبحانه :فيقـال يظهر رس التوحيد بشمس التفريـد، -عىل طريق ما قدمناه-ذاته تعاىل 
 نفـسه، وهـذا باطـل،  هو نفسه، فيلزم منه أن نفسه علم أو ثبوت علـم يف بعلمعليم ال

 .إنه علم وال قدرة وال مشيئة وهكذا: وبه تعلم أيضا أنه ال يصح أن يقال يف حقه تعاىل
 بعلم هو نفسه، فالقول أنه عامل بعلـم هـو غـريه، وقـادر  إنه عامل:وإذا بطل أن يقال
إما القول بأهنـا حادثـة، فيكـون : طالنا؛ إذ ال بد له من أحد أمرينبقدرة هي سواه أوضح ب

 .الرب سبحانه وتعاىل حمال للحوادث، وكل حمل للحوادث فهو حادث، وهذا باطل
وإما القول بأهنا قديمة معه، وهذا يستلزم أن غري اهللا قديم، وإذا جاز أن يكـون معـه 

 باطل، فإثبات األشـعرية هللا تعـاىل وهذايف األزل قديم غريه جاز أن يكون معه إله غريه، 
صفات قديمة قائمة بذاتـه العظيمـة ال خمـرج لـه مـن هـذا، وهبـذا تعلـم أن احلـق فـيام قالـه 

 :فيقولون، -كام سبق-أصحابنا من جتريد الصفات اكتفاء بالذات املقدسة، مع اتصافها هبا 
يد، ال بقدرة هـي هـو، وال بقـدرة هو القادر، املريد، العليم، اخلبري، السميع، البصري، الشه

                                                
 .إن) ت(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .يعلم): ت(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .عليم) ت(يف   )٥(
 .وهو): ت(يف   )٦(
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١٠٧

هي غريه، وكذا يف سائرها، فهو عليم ال بعلم، بل هو عليم بذاته وهكـذا يف الـصفات مـن 
 .هو عليم بذاته، ال يزيد شيئا عىل وصف ذاته بأهنا عليمة: قوهلم

 ذاته عليمة أي هو العليم ال بعلم هو هو، وال بعلم هو غريه، بـل هـو :ومعنى قوهلم
، وقد وضح هبذا بطالن أن يقال يف ذاته إهنا علم أو قدرة، -كام سبق-ته املقدسة العليم بذا

 .أو إثبات أو مشيئة وهكذا
 إهنا عني ذاته ال خيالف هذا، فليس مرادهم به إال سلب الـصفات :وقوهلم يف صفاته

دة  هي عني ذاته، بمعنى أنه ليس ثم من صـفة زائـ:فقالواعن ذاته مع اتصافها هبا كام قررنا 
عىل ذاته أبدا، وقد مىض من القول مكررا فيها للتوضيح ما يغني عن املزيد، فلرياجع النظر 

 .فيه من كان ذا قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 فكيف يصح يف ذاته العلية أن تسلب عنها صفاهتا القدسية، وكتاب اهللا :فإن قلت

يه إثبات الصفات يف غري ناطق بخالف ذلك، فهو ينادي عىل بطالن تلك املسالك، فإن ف
 M Z Y X W V U TL  وMJ I H GL : موضع، كقوله تعاىل

M L K J  وM[ Z Y X WL  وMÏ Î Í ÌLو
ML؟  

 هذا ال ينايف ما قاله أصحابنا يف هذه املسألة، بل هو هلم أعظـم شـاهد وأوضـح :قلنا
 .دليل يف الرد عىل املعاند

يف معنـى ) ذو القوة( ال يزيد شيئا عن وصفه بأنه عزيز، و):العزة هللا(فإن قوله تعاىل 
                                                

 ).٦٥(اآلية : يونس  )١(
 ).٥٨(اآلية : الذاريات  )٢(
 ).١٨٠(اآلية : الصافات  )٣(
 ).٣٧(اآلية : اجلاثية  )٤(
 ).٢٣(اآلية : األحقاف  )٥(
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١٠٨

بمعنـى أنـه الكبـري، فتـأول هـذا البـاب كلـه قريـب املأخـذ، سـهل ) وله الكربيـاء (القوي، 
التناول، ولو جاز التعلق بظاهر هذه األلفاظ إلثبات صفة قديمة زائدة عىل الذات القديمة 

إن هذه الصفات حمدثة من جنس املخلوقني : ًا قال بظواهر ألفاظها أن تقول أيضجلاز ملن
فإنه ال جيوز أن يكون ربا إال ملخلـوق حمـدث، وبطـالن هـذا ) رب العزة(بدليل قوله تعاىل 

 .هقلناأظهر من أن يعتنى به، فثبت ما 
فانظروا يا معارش املسلمني يف هذا، وفيام جاء يف مواضع من اآلثار القديمـة أن ذاتـه 

رته ومشيئته، ويف قول آخر هي إثباته، فكان معول اجلميع فيهـا عـىل سبحانه وتعاىل هي قد
 من أن ذاته سبحانه وتعاىل هي عني صفاته، لكن باعتبـارات قـرصت عنهـا هـذه ما تقرر

 بإشارة مع أن مهزة التعدية يف لفظة إثباته ال معنى هلا يف حقـه تعـاىل، العبارة، ومل تدركها
ال، فكيف به من غريه، وإنام حيتاج املوحد إىل النفي واإلثبـات فإن إثباته من نفسه لنفسه حم

 ،)ال إلـه إال اهللا(يف العقائد لدفع الرشكاء واألضداد، ونفي النقائص واألنـداد، كـام هـو يف 
 .، وإال فالثابت ال حيتاج إىل مثبت جل اهللا وعز)مل يلد ومل يولد(و

 عىل ما ا أراده، وعىل كل حال فهي ذاته ثباته بغري مهزة، لكان أقرب إىل م:قيلولو 
تراه من القصور والبعد عن إدراك حقائق األمور فهـي مـن اآلثـار املجملـة التـي ال تـصح 
بظاهر لفظها، وهاهنا نمسك أعنة األقالم عن اجلري يف مضامر الكالم، فإن بحار التوحيد، 

 مــن العــوم يف وشــموس التفريــد ال مطمــع يف إحــصائها، وال ســبيل إىل استقــصائها، وإين
بحارها لعىل خمافة من الغرق بأنوارها، فكيف بحال ضعيف القوة، الذي ال برص له بالعوم 
إذا ألقـى نفــسه يف البحـر الــذي ال ســاحل لـه وال قعــر، إال أن تأخــذ بيـده العنايــة، فتنقــذه 

                                                
 .من) ت(يف   )١(
 .تقدر) ت(يف   )٢(
 .دركها: )م(يف   )٣(
 .هي: )م(يف   )٤(
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١٠٩

ب باهلداية، فإين الجىء به، وضارع إليه، ومعول يف طلب اهلدى عليه، سبحانه وتعاىل ال ر
 .غريه، وال خري إال خريه، وهو حسبي ونعم الوكيل

واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وال حول وال قوة 
 .إال باهللا العيل العظيم

 
ِتفضل عيل سيدي بإيضاح الفرق بني األسامء الذاتية واجلاللية واجلامليـة والكامليـة،  ِّ َّ

 .يةمن أسامء رب الرب
 

 يف األصل يشء واحد، وإنام تقسم باعتبار دالئـل معانيهـا، إن أسامء اهللا تعاىل كلها
 ذاته سبحانه من غري ختصيص بصفة فكاملية كاإلله، واهللا، واألحد، فإن دلت عىل حقيقة
 .واألول، واآلخر

ىل القـابض، القـاهر، العزيـز، أو عـ: فإن ختصصت بصفة فهي مـن أسـامء صـفات
حمض رشف أو فضل فجاملية كالعليم احلليم اخلبري احلكيم الكريم، وما تعلق مدلوهلا عـىل 
إظهار يشء يف الكـون فقـد يعـرب عنهـا بأسـامء أفعالـه سـبحانه وتعـاىل كاخلـالق، والـرازق، 

 .واهللا أعلم. واملعطي، واملانع، وهلذا يف هذا املقام أيضا جالل ومجال كام سبق
 

 مع أهل اخلالف  يف هذه األسامء املستجازة، ظناب الشيخ القسيمينقلت من كتا
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 .حقائق): ت(يف   )٢(
 .صفة): م(يف   )٣(
لعله أبو طالب نارص بن حممد بن نارص القـسيمي، شـاعر مـن أعـالم القـرن الثالـث عـرش اهلجـري،   )٤(

عارص املشايخ نارص بن أيب نبهـان، وسـلطان بـن حممـد البطـايش، واملحقـق اخللـييل، ولـه سـؤاالت 
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١١٠

خافض وقابض باخلـاء املعجمـة، :  سبحانه وتعاىل، كقوهلملدين املسلمني املسمى هبا اهللا
ورافع ومذل، ووكييل أنت يا وكيل وويل واجد باجليم املعجمة، ويـا نـور، ووايل وجـامع، 

 ليشء آخر من املعاين الالئقة هبا إن كان بعضها أو يشء هلاوضار ونافع بغري تعليق منها، 
 .َّما يدل عىل جواز تعليقها كغريها مما ماثلها، تفضل دلنا عىل اجلائز منها

 
 ويف بعـض ؟هذه أسامء وصفية للرب تعـاىل، وخمتلـف عنـد علامئنـا أهنـا أسـامء أم ال

بالقابض واخلافض والرافع واملذل والواجد القول أنه ال جيوز إطالق القول يف التسمية له 
 .والوايل والنور واجلامع واملانع والضار والنافع

وال أعلم يف الوكيل والويل إال أهنام اسامن، وكذلك النور عىل الـصحيح مـن القـول، 
 العالئق جـائز خالفـا ملـن منعـه، والتقييـد وباقيها لوضعها سبحانه وتعاىل وجتريدها عن

هة االختالف، ولكن فال بد من رشط آخر حيسن التنبيه عليه، وهو أن يكون مفيد لرفع شب
 .الواصف سليم الفؤاد من حمجور االعتقاد

وعسى أن أزيده رشطا آخر، وهو أن يكون عارفا بمعنى تلك الصفة املدعو هبا، عىل 
 فيها، والرشط األول واجـب، والثـاين منـدوب، لكـن لـشدة دعـاوي اعتقاد منه صحيح

 قريب من الوجوب، لئال خيرج ذلك منه عىل معنى العبـث فيقـول عـىل اهللا هيحريض علالت
                                                                                                                             

هـ وهذا يعني أنـه ١٢٧٨ مجادى ٢٥ره قصيدة يف رثاء الشيخ سلطان البطايش مؤرخة إليهم، من آثا
، جوابـات العالمـة البطـايش ،٢/٢٣٣قاموس الرشيعة . ّحي إىل هذا التاريخ، وال ندري سنة وفاته

 .١٤ ص
 .قلنا): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .هبا): م(يف   )٣(
 .عىل) ت(يف   )٤(
 .بصحيح): م(يف   )٥(
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 .تعاىل بام ال يعلم
 فكيف به يف احلرضة اإلهلية، -بكرس الالم-وذلك ما ال يليق أن يبارز به أدنى ملك 

ولكل اسم أو صفة منها أغوار وأرسار، وحقائق ودقائق، يتفاوت فيها الرجال لسعة الفهم 
يل االستعداد، وكل ميرس ملا خلق له، وهذه التفرقة بني االسم والصفة بناء عـىل أن عىل سب

 األسامء توقيفية، وإال فكل األسامء اإلهلية إنام هي يف األصل صـفات كامليـة وجالليـة أو
مجالية، وال رابع هلا إال يف اسم العلم الذايت، وتلك الصفات أيضا عىل اختالفهـا إمـا صـفة 

 .ا صفة فعلية، وال ثالث لذلك فيام قيل، وليس هذا موضع بسط ذلكذاتية، وإم
 

 
  ؟ما قولك يف أسامء اهللا احلسنى كم هي عىل رأيك

أنـه » النـواميس«َّتفضل ارسم لنا إياهن متناسقة أوال فأوال كام أرشت إليه يف كتابك 
 األسـامء الكامليـات، ثـم يثنـي باجلالليـات، ثـم ال بد ملن أراد أن جيعلها ذكرا أن يقـدم أوال

 .يثلث باجلامليات ثم يربع باألفعاليات، ونحن ال معرفة لنا يف متييز كل من هذا
وقلت قبل . َّ تفضل شيخنا رتب لنا إياهن، واجعل بني كل قسم فاصلية من األربعة

ِّ تفضل بني لنا كال إنه يبدأ أوال باسم الذات، ثم بصفات الذات، ثم بصفات األفعال،: هذا َّ
ِّالفريقني وإن كان يشء من الضوابط يدلنا إىل معرفة كل ذلك، تفـضل بـني لنـا إيـاه، ولـك  َّ

 .األجر إن شاء اهللا تعاىل
 

اهللا أعلم، وأنا ال أدري كم هلا من العد، فإين ال أحيط هبا علـام، وال أحـصيها عـددا، 
ن اخلوض يف هذا البحر العظيم البعيـدة وال شك أين يف حمل العجز، وحضيض الضعف ع

                                                
 .و): م(يف   )١(
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 أطرافه، املفرقة سواحله، قد اعرتف الرسل بالعجز عـن إدراكـه واألنبيـاء بالقـصور عـن
اإلحاطة به، فضال عمن سواهم من العلامء واألولياء والنقبـاء، فكيـف بأمثالنـا عـىل خـسة 

 .حالنا
: يقول يف دعائه^فهذا رسول اهللا 


 . 

فانظر إىل هذه اجلمل اجلوامع يف هذا الدعاء الرابع، فإهنا من احلق املبني، وعندها ال 
 نى، وكـل أسـامء اهللاعند جهينة اخلرب اليقني، وهـي تنـادي يف كـل نـاد بـأن األسـامء احلـس

مشحونة هبا مجيع الكتب السالفة، من التوراة واإلنجيل والزبور والصحف املنزلة عىل آدم 
 بلسان كل واحد من املالئكة واجلنة والناس، عىل تةوموسى وإبراهيم الذي وىف، وأهنا مثبو

نواعـه إال مـن اختالف األلسن واللغى بني هذه األجناس اختالفا ال يكاد حييط علام بأقل أ
 ]اخلالئـق عليـه[أحىص كل يشء عددا، هذا فكيف بام استأثر به منهـا املـوىل، فلـم تطلـع 

 .أصال وهو بغيبه أوىل
M Æ Å فأسامء اهللا تعاىل هي كلامته التامات، وأفالكه النورانية املحيطة بالكليات 
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÖ Ù Ø × 

 ÚL جاء يف احلديث املشهور ولعل السائل سمع ما :  

                                                
 .عىل): م(يف   )١(
 .يقول: زيادة): م(يف   )٢(
 .من طريق مسعود) ٩٧٢(األدعية : الرقائق، باب:  يف كتابابن حبان، و١/٣٩١ أمحدأخرجه   )٣(
 .حتى أهنا: زيادة) ت( التي، ويف :زيادة) م(يف   )٤(
 .عليه اخلالئق): م(يف   )٥(
 ).٢٧(اآلية : لقامن  )٦(
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١١٣

 فتوهم حرص األسامء يف هذا العدد املذكور، وليس بذاك 
فليس فيه ما يدل عىل احلرص أصال ال بترصيح وال بإشارة، بل غاية ما فيه بيان الفضل فقط 

 .سطورةلتلك األسامء املذكورة كام هي يف احلديث املشهور م
وعسى أن يف اجتامعها كذلك ما يستوجب من الفضل ذلك فإن قائلـه هـو الـصادق 

 .األمني، وما ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى
ولكن ال بد يف مثله من التأويل لسالمة العقائد من شبه األباطيل، واهللا يقـول احلـق 

 .وهو هيدي السبيل
إىل اسـم الـذات، وصـفات الـذات، وأما معرفـة األسـامء احلـسنى بحـسب أقـسامها 

وصفات األفعال، فاسم الذات العلية العظيمة يف اللغة العربية الكريمة، هو االسـم العلـم 
، الذي ال سمي له يف الكون سواه، وال جيوز يف اإلمجـاع تـسميته بـه ملـن عـداه، أال املفرد

 .وهو اسم اهللا جل جالله
فهي يف قول أصحابنا أهنا صفاته الثابتة له يف وأما األسامء التي هي من صفاته الذاتية 

األزل، وهي التي هو عليها مل يزل، كاألحد احلـي القيـوم، القـادر، املبـني، العـيل، العظـيم، 
 .السميع، البصري، العليم، اخلبري، الرمحن، الرحيم

باجلملة فكل ما جاز أن يقال مل يزل اهللا كذا فهو مـن هـذا البـاب، مل يـزل اهللا سـميعا 
 الذاتية، أي مـا يظهـر مـن صريا عليام خبريا، وهكذا سائرها، واألفعال مظاهر الصفاتب

                                                                                                                             
 .وتسعون): ت(يف   )١(
، )٢٧٣٦(مــا جيـوز مـن االشــرتاط والثنيـا يف اإلقــرار : الـرشوط، بـاب:  يف كتــابالبخـاريأخرجـه   )٢(

يف أسامء اهللا تعاىل وفضل مـن أحـصاها : الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب:  يف كتابومسلم
 .من طريق أيب هريرة) ٣٥١٧(الدعوات :  يف كتابالرتمذي، و)٦٧٥١(

 .الفرد): ت (يف  )٣(
 .لصفات): ت(يف   )٤(
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١١٤

آثــار جتلياهتــا يف العــوامل الكونيــة بمقتــضيات اإلرادة األزليــة، كاإلجيــاد واإلعــدام واخللــق 
 التـي تـسمى أسـامء والرزق وغريها، فهي الصفات األفعالية، واألسامء املشتقة منها هـي

الق البارىء املصور الباسط الرازق املحيي املميت وهكذا، وكل مـا مل جيـز أن األفعال كاخل
 ألنه ؛ مل يزل اهللا خالقا ورازقا:أن يقاليقال فيه مل يزل اهللا كذا، فهو من هذا الباب، فال جيوز 

خالق اخللق ورازقهم، وقد كان يف األزل وحده، وال خلق وال رزق إذ ال قديم معـه غـريه 
 إنه مل يزل وهو اخلالق والرازق، إذ ال خـالق وال رازق غـريه :كن يقال بحقولوهو باطل، 

 .وال معبود سواه
ثـم [، وهو أن يبدأ أوال يف الدعاء بالكامليات، ثم باجلالليـات، والقول الثاين أوضح

 ثم باألفعاليات، والكامل لغة ضـد الـنقص، والكامليـات كـام وصـفت لنفـي ]باجلامليات
دوث والفناء والرشكاء واألضداد، فهي ما دل عىل الوحدانيـة والتفريـد النقائص عنه كاحل

 معنى ذلك كاهللا ال إله إال هو الواحد األحد الفرد الصمد األول واآلخـر الظـاهر وما يف
 .الباطن، القدوس السالم احلي الباقي القديم

هار الكربياء واجلالل يف اللغة العظمة، فاجلالليات عبارة عن األسامء املوضوعة إلظ
والعظمة هللا تعاىل، والعزة والقدرة له، وما يف معنى ذلك كاهللا امللك القـادر املقتـدر العزيـز 

 . املتعايل الشديد القوي املتنياجلبار املتكرب الكبري
 اخلبري واجلامليات سوى هذين النوعني من صفات الذات كالسميع البصري العليم

 .ف الرءوف الواسع الكريمالشهيد الرمحن الرحيم اللطي

                                                
 .ىل: )ت(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .احلليم): م(يف   )٥(
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١١٥

 .واألفعاليات ما سوى هذه األقسام الثالثة، كام سبق القول عليها آنفا
 البطش يوقد ينقسم هذا الفصل إىل جاللية أيضا كالقاهر القابض، امللك املميت، ذ

املنتقم، وإىل مجالية وهي ماعدا هذا النوع كاملحيط املحيص الباسط املـنعم الوهـاب الفتـاح 
 .املحييالرازق 

 ثــم باعتبــار آخــر أن الكامليــات جالليــات ومجاليــات أيــضا، واجلالليــات كامليــات 
ومجاليـات أيـضا، واجلامليــات جالليـات وكامليــات أيـضا؛ فــإن لكـل كــامل جـالال ومجــاال 

 .وهكذا
ال إله إال اهللا هي أم البـاب يف التوحيـد الـدال عـىل الكـامل املطلـق، : وبيانه أن قولك

إلقرار بالتفريد هو عني تعظيم اهللا تعاىل ومتجيده، ونفس االعرتاف بأنـه ونفس التوحيد وا
ليس كمثله يشء يف عظمته وجالله، ومن كان كـذلك فهـو أهـل لكـل صـفة مجيلـة لكرمـه 

 .وفضله، والثاين حقيقة اجلالل، والثالث حمض اجلامل وهكذا
حقيـق، فليـسه وهذا الرتتيب يف الـدعاء هبـا وإن اعتمـده فريـق مـن جهابـذة أويل الت

بالالزم، وإنام هو املختار عند من قال بـه مـن أهـل األرسار، وقـد حكـي عـن قـوم آخـرين 
: ترتيبها املستقيم بحسب وجداهنا عىل التوايل يف الكتاب الكريم، فيقول الداعي هبا كـذلك

 .يا اهللا، يا رمحن، يا رحيم، يا مالك، يا حميط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم وهكذا
:  ترتيبها متناسقة وفاق ما جاءت يف احلديث النبوي املشهورهب رابعويف مذ


إىل آخرهـا   كـام

 . األصول واملشكاة وغريمها يف كتب الفقه كبيان الرشعذكرت يف كتب احلديث كتيسري
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
أسـامء اهللا عـز : الـدعاء، بـاب:  يف كتـابابـن ماجـهو) ٣٥١٨(الـدعوات :  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٢(

 .هذا حديث غريب: الرتمذيريرة مرفوعا وقال من طريق أيب ه) ٣٨٦١(وجل 
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١١٦

 يـا اهللا، يـا إلـه، يـا :تقـولفيجوز ترتيبها عىل احلـروف اهلجائيـة، ويف مذهب خامس 
أحد، يا أول، يا آخر، يا بر، يا بديع، يا بصري، يا باقي، يا باعث، يا تواب وهكذا، وللمرتبني 

 وضعها عىل ترتيـب أبجـد املـرشقية، والثالثـة هلا عىل احلروف طرائق هذه إحداها، والثانية
كذلك عىل ترتيب أبجد املغربية، والرابعة بتقديم ذوات احلروف النورانية إىل غري ذلك ممـا 

 .ال حاجة لنا إىل ذكره هنا
 القول فيه لبيان اإلجازة، وكون خمالفة ذلك الرتتيب غري خمل للرس وإنام استطردنا

حلروف، وعىل هذا فقد آن لنـا الوقـوف، واحلمـد هللا عـىل مـا أهلـم استدالال بام عليه علامء ا
 .وأنعم، واهللا هبذا وغريه أعلم فلينظر فيه

 
 

َّهل جيوز أن يدعى اهللا تعاىل يا نور بغري إضافة، تفضل علينا باجلواب مأجورا إن شاء 
 ؟اهللا

 
ــظ يف ــور إين ال أحف ــا ن ــي إال أن يكــون باإلضــافة، فيقــال ي ــك شــيئا، وال يعجبن  ذل
 .واهللا أعلم. السموات واألرض

  
ِجيوز اسم سيدي وخمتلف يف  أسـألك بأسـامئك، واجلـواز أصـح، وخمتلـف يف : قولـهِّ

غياث املستغيثني أيضا، ونحن يف مثـل هـذا ربـام نتوسـع، ويف الـدعاء جيـوز الـرس واجلهـر، 
 .ل إال إذا رجا أن يقتدى به يف ذلك، وسلم من آفات األعاملوالرس أفض

                                                
 .سطرنا): ت(يف   )١(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط)  ٢(
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١١٧

 
 

اقـرب معنـا، فقـال :  بأناس فسلم عليهم، فردوا عليه السالم فقالوا لهيف رجل مر
يقرب الرمحن أو قريب منكم الرمحن، أجيوز له هذا اللفظ أم حمجور عليـه البتـة، كـان : هلم

 ؟ ثقات أو غري ثقاتاملار عليهم
 

هذا كله جائز سواء كانوا ثقات أو غري ثقات، وقريب منكم أوضح، والثاين جائز ما 
مل ينو به قرب األجسام واملسافاة، ولكن ما نظن أحدا يعتقد ذلك، فيحجر بـسببه عـىل مـن 

.واهللا أعلم. خص بذلك 

 
 

 تـرضك، فهـب يل مـا يـرسك، اعة تـرسك، واملعـصية الإن الط: هل جيوز يف الدعاء
 ؟واغفر يل ما ال يرضك 

 
أحسب أن اهللا سبحانه وتعـاىل ال يوصـف بالـرسور وال بـاحلزن، وهـو كـذلك عـىل 

إن اهللا حيب كذا ويرضاه، ويكره كذا ويسخطه، عىل أين يتوجـه يل أن : احلقيقة، ولكن يقال
بيل املجاز والتوسع ملعنى اتساع احلـب والـرىض مل أبعـده مثل هذا من القول لو قيل عىل س

 .من الصواب

                                                
 .قد: زيادة) م(يف)  ١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(
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١١٨

ويف ظني أن مثل هذا قد يوجد يف لفظ احلديث، وال منافاة بني القول بمنعه عىل احلقيقة 
.واهللا أعلم. واستباحته يف املجاز من القول إن جاز ما حرضين من هذا فلينظر فيه   

 
 

يـا اهللا، أتـرى ذلـك : ما تقول شيخنا يف الرجل إذا نـودي يـا فـالن، إن أجـاب يقـول
 ؟جائزا أم ال

 
 اهللا فجائز وحسن، وإن أراد به اجلـواب فـال جـواز لـه فـيام  نيته به ذكرإن كانت

.واهللا أعلم. أرى 

 
 

 يعبد اهللا من يعرف ما اهللا، وأمـا مـن مل يعـرف مـا اهللا  إنام:قيليوجد يف بعض اآلثار 
فإنه يعبد غري اهللا، ومن عبد غري اهللا فقد أرشك باهللا، ثم ال يدرك بعقد ضمري، وال بإحاطـة 

 .تفكري
 من عبد اهللا بتوهم القلب فهو مرشك، ومن عبد االسم دون الصفة ال بإدراك :وقيل

 .يقة املعرفة فهو مؤمن اهـفقد أحال عىل غائب، ومن عبد املعنى بحق
ِّ تفضل علينا بني لنا صفة معرفة اهللا تعاىل، وما عىل العبد يف ذلك يف مجيع ما تعبده اهللا  َّ
به من الفرائض واللوازم، وغري ذلك، وخصوصا قليل العلم، وما تأويل عبادات غري اهللا، 

 ؟فةوما معنى من عبد اهللا بتوهم القلب، ومن عبد املعنى بحقيقة املعر
                                                

 .كان): ت(يف)  ١(
 .يذكر): م(يف )  ٢(
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١١٩

 
 فهو غري صحيح، وال جيوز ألحد أن يدعي ]ال يعبد من ال يعرف ما اهللا[ أما قوله 

 يعرف ما اهللا، ومن عبد غري اهللا فقد أرشك كام قالوه، ومن عبده بتوهم القلـب أي إذا أنه
 . مرشك كام ذكرهتومهه القلب صورة يتخيلها فعبد ذلك اخليال الومهي فهو

سم فقد أحال عىل غائب؛ ألن حقيقة االسم هي غـري املـسمى، إذا أراد ومن عبد اال
 باالسم نفس الكلمة واحلروف املقطعة، أو الـصوت املـسموع، فهـو غـري اهللا تعـاىل، وهلـذا

 . قد أحال عىل غائب:قال
ومن عبده بحقيقة املعرفة أي عبد املسمى وهو اهللا تعاىل بحقيقة معرفته فهو مـؤمن، 

ني الضعيف عنها ما مل خيطر بباله يشء منها، فيعتقد خالف احلق فيها، فال وهذه معان يستغ
 .واهللا أعلم. يعذر وإال فهو مؤمن بمعرفة اهللا تعاىل، واإليامن به من دون بحث عن مثل هذه

 
 

 ومن عبد االسم من عبد االسم دون املعنى فقد كفر،: َّتفضل علينا برشح هذا األثر
واملعنى فقد أرشك، ومن عبد االسم دون الصفة ال بإدراك فقد أحال عىل غائب، ومن عبد 

ّاملعنى بعلم احلقيقة فهو مؤمن حقا، وحل مشكله وفصل جممله مأجورا ّ. 
 

إن كان معناه باالسم اللفظ املسمى به فاللفظ حروف خملوقة، وكلمة مصنوعة، ومن 
 أنه يعبد هذا اللفظ املنطوق به حروفا مسموعة، وأصواتا مصنوعة فقد عبد اعتقد يف عبادته

                                                
 .ال يعبد ما اهللا): ت(يف )  ١(
 .أن): م(يف   )٢(
 . وهو:)ت(يف   )٣(
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١٢٠

 عبـد غري املعبود الواجب الوجود املستحق للعبادة، والكفر هبذا واضح رصيح؛ ألنه قـد
إن االسم هو املـسمى، فـإن مـرادهم بـه : غري اهللا تعاىل، وهذا عىل غري حد ما قاله أصحابنا

 .وجه آخر يذكر يف موضعه
 فيه كام سبق أنه إذا أرشك مع اهللا تعاىل يف  ومن عبد االسم واملعنى فالعبادة:قولهو

مهـا : العبادة شيئا، يعتقد العبادة له معه، وهو االسم املـذكور فقـد جعـل املعبـود لـه شـيئني
 االسم واملسمى، فقد أرشك يشبه مع املعبود غريه يف العبادة، وهذا معنى قولـه فقـد أرشك،

 يف املعنـى لـو مل  ومن عبد االسم دون الصفه ال بإدراك فالظاهر يشبه أنه خمتـل:هوأما قول
ال بإدراك، فإنه إذا مل يعبده بإدراك املعرفة فقد أحال العبادة عىل ما مل يعرفه، : يصلحه بقوله

 .وهو الغائب عن إدراكه، وكأنه عرب بالصفة هنا عن املسمى، وهو غري سديد
أنه إذا عبد االسم وهو مدرك باملعرفة أن االسم غري املسمى وإنام هذا باعتبار : وقلنا

هو لفظ خملوق فعمد إىل عبادته بإدراك املعرفة بحقيقتـه فقـد تعمـد لعبـادة خملـوق دون اهللا 
 .تعاىل، وهو عامل بذلك فهذا رشك

وإن عبد االسم دون املسمى عىل غري إدراك املعرفة احلقيقة فيه، وإنام هو عـىل معنـى 
 هـذه العبـارات، ِّتأول أنه هو الرب املعبود، وهو غري عارف بتمييز هـذه املعـاين، وحـلال

وكشف تلك احلقائق فهذا متأول أو جاهل باحلقائق أراد احلق فأخطأ، وأحال العبادة عـىل 
وضعها يف غري موضعها، وأتى هبا لغري من هي لـه، فكـأنام أحـال احلـق : غائب بجهله، أي
ليس من أهله البتة، وحكمه الكفر بـذلك وإن مل يـرصح بـه هنـا تنويعـا : لغائب عنه، أي

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .العبارة): م(يف   )٢(
 .خيتل): م(يف   )٣(
 . جعل:)ت(يف   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
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١٢١

 . للعبارة
لو مل يصلحه بقوله ال بإدراك، فإنه قد جعله قيدا أخرج به عنه من : وهذا معنى قولنا

 بعد قيام احلجة عليه من السامع، أو من عقله، فإنه تعمد لعبادة غري اهللا تعاىل يف علمه، أو
 .ه يف ذلكغري منفس ل
 من عبد املعنى بعلم احلقيقة، أي عبد املـسمى باألسـامء احلـسنى، والـصفات :وقوله

 تنـوع  وكانت عبادته بمعرفة به باحلقيقة، فهو املؤمن حقا، ولقد-سبحانه وتعاىل-العليا 
 هـو املـسمى وهـو : قـال مرة جعله املعنى، فهو معنـى االسـم بـال شـك، ومـرةيف العبارة

را عرب عنه بالـصفة لعلـه بـإرادة موصـوفها، فكأنـه جعـل األسـامء مـن أسـامء واضح، وطو
الصفات الدالة عىل مدلوهلا وهو املسمى، وهذه أبعد من الوضوح كام سبق، وخيرج معناها 
عىل هذا، فكلها ترجع إىل أصل واحد، وتسقى بامء واحد، ونفضل بعضها عىل بعض، واهللا 

 .واهللا أعلم. ر فيهيقول احلق وهو هيدي السبيل، فلينظ
 

 
ما تقول فيمن يكتب خطوطا وفيها اسم من أسامء اهللا تعاىل، أجيوز له أن يرسلها مع 

 ؟هؤالء النصارى أو البانيان من بلد إىل بلد، سواء اخلطوط مشمعة أو مغلف عليها
 

 أو غريها ما مل يكن مصحفا أو قرطاسـة منـه، ال بأس بذلك، ولو كتب فيها البسملة
ففي األثر جواز مثله للجنب أن يقرأ من كتب العلم ما سوى القرآن، وقلام خيلو كتاب من 

                                                
 . لعبارة:)ت(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 .لو): ت(يف   )٣(
 . العبادة:)ت(يف   )٤(
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١٢٢

كتب املسلمني مل يذكر فيه اسم اهللا أو البسملة أو بعض اآليات، ومـا جـاز يف هـذا جـاز يف 
 .واهللا أعلم. ذلك فيام عندي

 
 

 مـن الدهر قد يعد: إن الدهر من أسامء اهللا تعاىل، وهذا نص لفظه: »القاموس«يف 
 .أسامء اهللا احلسنى، والزمن الطويل، واألمد املمدود، وألف سنة

ويف احلـديث :  يف دعـائم اإلسـالمويف الرشح املضاف إىل الشيخ حممد بن وصاف
 ذكره ابن وصاف أيضا، فهل يصح : ^عن النبي 

 وإن صـح فهـل يـسع جهـل أنـه مـن ؟أن يكون الدهر من أسامئه تعاىل احلسنى عندك أم ال
أسامئه بعد قيام احلجة فيه بسامعه، وكذلك سائر أسامئه احلسنى وصفاته العليا أهي مما يسع 

 ؟جهله أم فيها عموم وخصوص
 

ف هبا تعلقا بظاهر احلديث، ونحن ال نقول هبـذا ومثل هذا قد حكاه األكابر األسال
: لقصور علمنا، وفتور فهمنا، والذي نراه أقرب إىل احلق قول من يتأول احلديث

أي هو فعل اهللا وقضاؤه وقدره، وله اخللق واألمر . 
ال الربانية يف رفع طاغ فمن نظر إىل الزمان من حيث القضاء واألوامر اإلهلية واألفع

                                                
 .تعد): ت(يف   )١(
رشح «هو حممد بن وصاف النزوي من علامء النصف الثاين من القرن السادس، مـن مؤلفاتـه كتـاب   )٢(

. ًالبن النرض، وله رشح عىل القصيدة الالمية يف الوالية والرباءة وهـي البـن النـرض أيـضا» لدعائما
 .١/٥٣٦إحتاف األعيان : ينظر

مـن ) ٥٨٢٧(النهي عن سـب الـدهر : األلفاظ من األدب، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه هبذا اللفظ  )٣(
 .طريق أيب هريرة
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١٢٣

وإعزاز باغ، وإذالل مؤمن واإلساءة إىل حمسن، فقد طغى يف احلكمة اإلهلية وجهل اإلرادة 
الربانية، فنهى الشارع عن ذلك خمافة الوقوع يف املهالك، وال جيوز قطعا أن يعتقد يف الدهر 

 املضاف شائع ال الذي هو الزمان أنه اهللا؛ ألن الدهر خلقه، والزمان ملكه، وتقدير حذف
غبار عليه، فالدهر خلق اهللا أو أمره أو صنعته أو قضاؤه أو قدره، أو ما جيري جمرى ذلك، 
وإنام حذف املضاف ليتناول كل حمتمل أن يقدر فال لبس، وقد تكفل اهللا سبحانه بإيضاح 

 ، ولو كان الدهرMF E D CL : ذلك يف كتابه العزيز، يف رده عىل الدهرية القائلني
 .هو اهللا سبحانه لكان قوهلم ذلك صوابا، فال حيتاج بطلبه من اهللا سبحانه وتعاىل

ومتى صح أن احلديث متأول فعده يف األسامء احلسنى ليس بصحيح إال عىل املذهب 
األول املبني عىل ظاهر اللفظ من احلديث؛ ألنه مل يثبت بغريه فيام تناهى إلينا، ونحن ال نراه 

ا من ضعف وجهل وقصور، وأسامء اهللا كلها مما يسع جهلـه مـا مل تقـم بـه وال نقول به ملا بن
 سـبحانه احلجة من السامع الذي ال جيوز الـشك فيـه بخـالف املـسمى الواجـب الوجـود

 .وتعاىل
 يسع جهله، ومتى خطرت ببال كل ذي عقـل  مما الوكذلك صفاته اجلليلة فهي

 .تها والعلم هبا، وباهللا تعاىل بأي لفظ اهتدى إليهمن البالغني، فال ينفس بعد ذلك يف معرف
فالعجمي مثال إن عرف اهللا تعاىل بلغته كان مؤمنا، ولـو سـمع لفـظ اخلـالق الـرازق 
والسميع والبصري وغريها ومل يعرف املراد به فإنه يكون مؤمنا عارفا بـاهللا تعـاىل؛ ألنـه غـري 

ام يكون مؤمنا بنفس معرفة اهللا تعـاىل، خماطب يف أصل اإليامن بمعرفة األسامء احلسنى؛ وإن
والشهادة له بأي لغة كانت، وبأي وجه بلغ إىل معرفته ذلك فقد حصل له الغرض، وتم له 

                                                
 ).٢٤(اآلية : اجلاثية  )١(
 ).م(من سقطت   )٢(
 .وهي): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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١٢٤

 .التعبد
والعريب عكس العجمي فيام يكون من األسامء العجمية يف الكتب املنزلة من التـوراة 

واع اللغـات، ولكثرهتـا واإلنجيل والزبـور، وتـسبيحات املالئكـة الكـرام عـىل اخـتالف أنـ
وتعدد صنوفها إىل غاية ال حييط بعلمها إال الذي أحىص كل يشء عددا، وأحاط بكل يشء 

 .علام سبحانه وتعاىل
وال ندري بام استأثر اهللا به لنفـسه فلـم يظهـره خللقـه أو أظهـره يف أوان، وأخفـاه يف 

: زمان، كام ثبت يف احلديث


 به كل[ ففيه ما يستدل[ ذي بال عىل عدم احلرص فوق التناهي يف معرفة األسامء 
احلسنى، وهو كذلك بغري شـك الجـتامع داللتـي العقـل والنقـل عـىل ذلـك، وال يـرد هـذا 

 فليس فيه دليل : احلديث
 لبيـان فـضل مـا نـص عليـه احلـديث منهـا ال غـري، فهـي أم عىل احلرص، وإنام هو مـسوق

 وعليها املدار يف هذا الباب، فهذه عجالة حرضت الفقري يف هذا البحر الطويل، ،الكتاب
 .لواهللا يقول احلق وهو هيدي السبي

 
 

 وباجلملة، فام أخرب اهللا أنه كان وأنه سيكون بعد أو :قال الشيخ ابن أيب نبهان ما نصه
                                                

 .سبق خترجيه  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .سبق خترجيه  )٣(
 .مشوق): ت(يف   )٤(
 .الكتاب:  بعد كلمة)قطب(يف األصل زيادة   )٥(
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١٢٥

ال يكون البتة وجب اإليامن بتصديقه فيام أخرب وانتقل من قسم املمكن إىل قـسم الواجـب، 
كـون صـادقا بـل لـو أخلفـه مل يكـن ولكن ال عىل أنه واجب عليه الوفاء يف فعل ما قالـه، لي

 صــفات الكــذب واخللــف ممــا خلقــه اهللا تعــاىل، وال يــضادد صــدقه كاذبــا، إذ ال تلحقــه
الكذب، وال علمه اجلهل، وال قدرته العجز، وعىل هذا يف صفاته؛ ألن كـل ذلـك هـو مـن 

ق، وإن ، ومن صفاته الصد الواجبة لهخلقه تعاىل، ولكن ألزمنا نحن أن نصفه بصفاته
وصفناه نحن أنه غري صادق، فقد وصفناه بصفات خلقه أنه كاذب تعاىل اهللا عن ذلك علوا 

 .كبريا
ِّ بل لو أخلفه مل يكن كاذبا، بـني : قوله وجدنا هذا عن هذا الشيخ، ومل نعرف:شيخنا

 .لنا ذلك تؤجر إن شاء اهللا
 

يف الـصفات اإلهليـة أن واهللا أعلم، والذي معنـا فيـه أن أوضـح العبـارات وأصـحها 
وصفه تعاىل بالعلم عبارة عن نفي اجلهل عنه، ووصفه بالقدرة عبارة عن نفي العجز عنـه، 

 .وهكذا فاجلهل ضد العلم، والعجز ضد القدرة، واملوت ضد احلياة
ومن وصفه بذلك فقد أثبت له سبحانه من صفاته ما وجب ونفى عنه أضدادها من 

عناه أن اجلهـل لـيس بـضد العلـم يف هـذا املعنـى فهـذا باطـل،  كان ماملستحيل عليه، فإن
وكيف يصح مع ترصحيهم بأن العلـم معنـاه صـفة نفـي اجلهـل عنـه سـبحانه وتعـاىل، فهـام 
صفتان متضادتان عـىل األبـد، ال جيتمعـان يف حمـل واحـد وال يف منعـوت واحـد، يف حالـة 

 .واحدة أبدا
                                                

 .حيلقه): م(يف   )١(
 .بصفات) ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .إن): م(يف   )٤(
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١٢٦

 املنفية عنه من اجلهل والكـذب والعجـز وإن كان مراده تنزيه اهللا تعاىل عن األضداد
ونحوها بمعنى أنه سبحانه مل يتصف بيشء من ذلك أبدا حتى ينفـى عنـه ويثبـت لـه ضـده 
فيكون وصفه بالعلم نفيا جلهل كان به، وهكذا يف سائرها فهو حق ولكن عبارته مل تـساعد 

 أنـه لـو أخلفـه سـمي عليه؛ ألن قوله لو أخلفه مل يكن كاذبا يدل عىل املعنى يف بيـان الـرشع
خملفا، ولكنه ال خيلف امليعاد، وهو رصيح بأنه لـو قـال بغـري الـصدق يـسمى كاذبـا إال أنـه 
سبحانه ال يقول إال صدقا، وال يبدل القول لديه، فهو الصادق جزما، وال سبيل إىل تقـدير 

 . ويقدر الباطل عليه، فكيف يفرضإخالفه وال كذبه؛ ألنه من تقدير
لـو أن : ل، هذا ما ال يصح يف نقل، وال يقبله عاقل، فام هو إال كقـول قائـلوهذا باط

اهللا سبحانه وتعاىل ال يعلم بعض األشياء فال يسمى بجاهل، ومـن املحـال أن يكـون عاملـا 
غري عامل، وقادرا غري قادر، فيكون إهلا غري إله، ومن جاز هذا فيه فكيف ال جيوز وصفه بـام 

عجز أو غريه، واهللا منزه عن ذلك كله، وعـن تقـديره لـه سـبحانه ال حتقق فيه من جهل أو 
 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. وتعاىل عن ذلك علوا كبريا

 
 

 ما تقول يف رجل تتصور له ذات اهللا تعاىل يف قلبه، ماذا يفعـل هـذا الرجـل أيكفيـه
 أم ]أم ال[ نفسه وينـزه مـواله عـن التـشبيه،  وإذا عارضه مثل هذا يكون يرد؟االستغفار
 . علمنا مما علمك اهللا، نسأل اهللا السالمة لنا ولك؟كيف يفعل
 

                                                
 . بتقدير:)ت(يف   )١(
 .يعرض: )ت(يف   )٢(
 .يكفيه): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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١٢٧

 
 .واهللا أعلم.  ذلك بقلبه، وأن يعتقد أن اهللا منزه عنهيكفيه أن يكره

 
 

 ؟يعلم اهللا بعلمه أم ال: ما تقول أجيوز أن يقول الرجل
 

قيل بجوازه، وقيل بمنعه، وقيل بجوازه ملن عرف حقيقة معناه، وإال فـاملنع، وجيـوز 
 .واهللا أعلم. القول بجوازه إال ملن يعتقد فيه معنى ال جيوز

 
 ؟ما حقيقة معناه، وما الذي ال جيوز االعتقاد فيه من ذلك

 
ه حمتاجـا لغـريه، وجعلـه حمتاجـا من اعتقد فيه أنـه يعلـم بعلـم هـو غـريه، فقـد جعلـ

للحوادث، وهذا ال جيوز، ومن عرف أن علم اهللا صفة من صفاته الذاتية وهي هو فليست 
هي غريه وال هي شيئا زائدا عليه فالقول بذلك جائز، ويكـون سـبيلها كـسبيل القـول بأنـه 

 .واهللا أعلم. يعلم بذاته ال غري
 

  
 ؟إن اهللا يرزق احلرام أم ال: أن يقالأجيوز 

 
 إن احلالل واحلرام كله يف األصل من رزق اهللا كام أنه يف خلقه، وهل من :قيلقد 

                                                
 . نكره:)ت(يف   )١(
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إن اهللا يرزق احلرام؛ ألنه سبحانه وتعاىل منزه عن أن : رازق غري اهللا، ولكن يمنع أن يقال
M C : اللة قوله تعاىليسمى أو يوصف بغري األسامء احلسنى، والصفات اجلليلة بد

G  F E DHM L K J I L ومن اإلحلاد يف أسامئه أن ،
: يوصف بقبيح أو يسمى به، وكل مستقذر يف العقل والطبع فاهللا تعاىل منزه عنه، فال يقال

 .إنه أزنى وال أرسق وال أربى وال أفسد، وال رزق احلرام، وال دبر الظلم يف األرض
يا خالق البول والغـائط، ال : من القاذورات، فال يقالكام ال تضاف أسامؤه إىل يشء 

 يـدعى بأنـه خـالق القبـيح، وال يدعى بذلك وال يـسمى بـه؛ إذ لـيس مـن املستحـسن أن
 أمر هبا، وال رضيها، يوصف بأنه فاعل الرش، وال يسمى بأنه مقدر الفحشاء واملنكر وال

ال يـأمر بالفحـشاء وال بـاملنكر، وهـو ال وال أحبها وال اختارها؛ ألن اهللا ال حيب الفساد، و
شك أنه خالق السموات واألرض وما فيهن ومن فيهن، فكل يشء من خلقه، وكل حسن 

يف الوجود سواه إال وهو من خلقه وال يـصل إليهـا يشء مـن  أو قبيح فهو يشء، واليشء
ةيلطوارىء احلكمالنفع إال وهو من رزقه فهو بالنسبة إليه حسن، وإنام احلالل واحلرام من ا

املتعبد هبا، فقد يكون احلالل حراما يف حق املتعبد بحرمته دون اآلخر، وكله من رزق اهللا، 
وإنام يعذب بأحكامه، ويعاقب عىل عصيانه، وانتهاك أوامره، وتعدي حدوده ال عىل رزقه، 

 . وال ظلم، وما ربك بظالم للعبيدوال بسبب خلقه وال بجور منه، وال فساد
ر يا أخي كيف منـع رشعـا مـا هـو حـق يف احلقيقـة، وإنـام رضب دونـه حجـاب فانظ

                                                
 ).١٨٠(اآلية : األعراف  )١(
 .بأن): ت(يف   )٢(
 .والفحشاء: زيادة) م(يف   )٣(
التعليـق لـسامحة الـشيخ . [وليس يشء يف الوجود سواه إال وهو من خلقـه: كذا يف األصل، وصوابه  )٤(

 ].اخللييل
 .بفساد): ت(يف   )٥(
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١٢٩

اآلداب، واعرتض عىل طريقه سد االحرتام ملقام ذي العزة واجلاللة أن يتفـوه لـسان بـام ال 
حيـسن يف صـفاته، وال يعـذب يف أسـامئه وأفعالـه داللــة عـىل عظـم جاللـه، وتنوهيـا لكــامل 

وتنزيه كامله، فليقف كل ذي عقل عند ما أبيح له من صفات مجاله، وإظهارا لتقديس أسامئه 
القول غري متجاوز إىل ما جاز يف االعتقاد أن يعلم وجوبا أنه منه وعنه سبحانه، فال بد مـن 

 .طريقتني ملن رام احلقيقتني
فاحلقيقة تنادي بلسان حاهلا أن من كامل اإليامن أن تؤمن بالقدر كله خريه ورشه، أي 

وعن اهللا؛ إذ ال حمرك يف احلقيقة وال مسكن سواه، بل إذا اعتربت األصل، تعلم أنه من اهللا 
وكشف لك الغطاء اضمحلت عند ذلك اآلثار يف الشهود، ومل يبق غري املـؤثر يف الوجـود، 
فال صادر وال وارد وال ساكن وال متحرك وال قبيح وال حسن وال شدة وال رخـاء، وإنـام 

جىل فيهـا للمبـرصين مـن غرائـب التوحيـد مـا يبهـر هي ضـامئر أرسار، ومظـاهر أنـوار، يـت
العقول، فال بد من أن يربط عليها، فتقاد بسالسل الـرشيعة إليهـا، فـال جيـوز التعـدي عـن 
ــأدب يف جمــالس الــرشيعة  ظــاهر مــا أبــيح فيهــا مــن قــول أو فعــل فــافهم الفــرق بيــنهام، وت

ليـك، وانظـر فيـه بحدودها، وتنعم من كؤوس احلقيقة بشهودها، واعـرف قـدر مـا صـار إ
لتعمل بعدله، فقد وافتك بدهية من دون رؤيـة وال التفـات إىل تنظـيم األلفـاظ، يف قوالـب 

 .السبك بميزان البالغة واحلمد هللا رب العاملني
 

 
مــا قولــك يف اإلنــسان إذا شــك أو اعتقــد أن اهللا ســبحانه وتعــاىل تــراه الوجــوه يــوم 

ية بعني الرأس جهال منه عىل غري تأويل، أيبلغ به شكه ذلك، أو اعتقاده إىل كفر القيامة، رؤ
 ؟رشك، أم هو منافق

وكذلك إذا شك أو اعتقد أن اهللا يبرص بعني، أو يسمع بأذن، أو أن له وجهـا أو غـري 
ذلك من الصفات املنفية عن اهللا، أو أنه قادر بقدرة، أو عامل بعلم، أيصري بأحد هذه املعـاين 
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 أهل الرشك من انحالل عقدة الزوجية، وحتـريم املناكحـة مرشكا، ويكون حكمه كحكم
 .َّوغري ذلك، تفضل بترصيح ذلك

 
يف [ حجــج العقــول فــال يــنفس إن هــذا وبابــه ممــا تقــوم بــه: قــد قيــل يف األصــول

 وجه مـا ولـو  به لعدم سعة ذلك يف مثله بعد قيام احلجة به بتأديه إىل عقله من أي]اجلهل
من نفس خاطر البال فضال عن املقال ممن كان مطلقا، فإذا قامت به نفس حجة العقل لديه 
فآمن به فهو الذي عليه، وإن رده جحودا أو شكا فبجحده اجلملة، أو شك فيها يكون ذلك 

 .منه يف اإلمجاع رشكا، وال نعلم يف يشء من هذا اختالفا
حق هبا يف وجوب اإليقان ال هوء من تفسريها، ممافإن أقر باجلملة إال أنه شك يف يش

 ال به يف أصل اإليامن مما ال يسع جهله وال الشك فيه وال رده عىل حال فإنه واحلالة هـذه
إما رشك، وإما كفر نعمة وضالل؛ ألن شكه واجلحد لـه سـواء يف : بد فيه من أحد حكمني

 .القنقض امليثاق الذي أخذ عليه، بأن يؤمن به عىل اإلط
 ]يشء مـن[ يقبـل التأويـل عـىل ]نـوع ملـا ال[فإن كـان شـكه أو رده باجلهالـة يف 

مذاهب الضاللة، كالشك يف قدرة اهللا تعاىل عىل كل يشء فحكمه الرشك يف قول أهل احلق 
والعدالة، كام رصح به يف هذه املسألة األثر، وإنه ملن الـصحيح يف النظـر؛ ألنـه إذا مل يـرشك 

لقدرة، فمثله الشك يف نفس الربوبية واأللوهية والوحدانية، وكـذا لـو شـك يف بالشك يف ا

                                                
 .كأحكام): م(يف   )١(
 .ج: زيادة) ت(يف   )٢(
 .باجلهل): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .ماال): م(يف   )٥(
 ).م(سقط من   )٦(
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 .كونه حيا عليام خبريا عظيام سميعا بصريا
 أنه هل من خالق غريه، أو مصور أو توهم يف صفاته ما مل جيز إال نفيه عنه، أو شك

ت أو مفقود، أو عاجز  مولود، أو أنه حمدث أو فان أو ميوتنزهيه منه، كالقول بأنه والد أو
أو فقري، أو جاهل أو رضيـر، أو لـه رشيـك أو نظـري، أو وزيـر أو مـشري، أو مـساعد ظهـري 

 .سبحانه وتعاىل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري
فهذا كله مما ال حيتمل التأويل، وال يتعلق فيه بتعليل، وال جيوز فيه غـري مـا قيـل مـن 

ا؛ ألنه من بعض أصول التوحيـد، ومـا عليـه ملوجـب ترشيك من تومهه شكا أو قال به إفك
 .اإلرشاك من مزيد فهو الوجه األول

 ما يتعلق فيه بفاسد التأويل الكاسد، كام هو شائع يف ضـالالت أهـل القبلـة :وثانيها
من العقائد املخالفة للمحقني من أهل النحلة، إال أنه ال بد فيه من حد ينتهي إليه، فيعول يف 

 .كون فرزا بني كفر النعمة والرشك يعرف به من وقف لديهاحلكم عليه، في
 إن املتأول يف هذا عىل حالني، وال بد فيه من حكمني، أفادمها األثر الصحيح، :فنقول

 املتأول عندهم ما مل ينته إىل التجسيم والتحديد فهو كافر نعمـة، وكالمها فيه رصيح، فإن
 .ر لك حكمه إن شاء اهللاوهلم يف املجسمة تفصيل آخر، ال بد أن نذك

فالتأول كالقول أو الشك يف رؤيته تعاىل بـالعني النـاظرة يف هـذه الـدنيا واآلخـرة أو 
فيهام، فإن مل يثبت له سبحانه يف اعتقاده ذلك جسام سويا، أو جوهرا أو عرضا مرئيا، وكان 

و إمجـاع أهـل يف ذلك ذاهبا إىل فساد التأويل يف تأويل معـاين الكتـاب بالكتـاب، أو الـسنة أ
الضاللة، أو آثارهم املحالة أو تأويل السنة أو اإلمجاع بيشء من ذلك، فهو إلقراره باجلملة 

 .من كفار النعمة من أهل القبلة
                                                

 .يف: زيادة): م(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 .فأما) ت(يف   )٣(
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١٣٢

وكذلك حكم من كان يف هذا السبيل مقلدا ألهل التأويل، تابعا لـنهجهم الـضليل، 
 يف الـضاللة، بالتبعيةمع قصوره عن معرفة صحيح التأويل وسقيمه، وحقه وباطله، فله 

وكفر النعمة حكم املتأول، وعىل أكثر أهل القبلة فال حيكم بـرشكهم واحلالـة هـذه إمجاعـا، 
ه  عقله، ووضوح داللة التوحيد لـوإذا ثبت هذا يف املقلد مع قيام احلجة عليه من شواهد

 ،اد يف هذا وشكله، وقيامه عىل اعتقاد رصيح اإلحلقولهتيف عدله، مع عدم تأوله يف نفس 
 لظلمة يف فغري بعيد فيام معي أن يلحق به كل معتقد لذلك أنه نفس املعرفة وحقيقة الصفة

قلبه حجبته عن ربه، فهداه سوء فهمه إىل ضاللة ومهه من غري نظر يف دليل إىل تعلق بأصل 
 .تأويل فإنه لعامه مقلد هلواه

ا ال عذر فيه يف حني يف رأي وال دين، كام أن ذلك التابع مقلد لشيخه الرافع، وكله م
 عـدم رشكـه باإلمجـاع، ولـو مل خيطـر التأويـل بقلبـه -بكرس الالم-وقد ثبت يف ذلك املقلد 

البتة، الكتفائه بالسامع، أفال يكون اجلاهل يف ذلك مثلـه، ومل يـزد عليـه بـصفة توجـب عنـه 
 .ريم األثيم جواز الرؤية عىل ربه الكفضله إال ما سمع من قدوته

وباإلمجاع أنه مل يستفد يف هذا املحل بيشء من السامع؛ ألنه مما قامت احلجة بـه عليـه 
من عقله، فلم يوسع له يف إنكارها، وال الشك فيهـا بجهلـه، وبعـد قيـام احلجـة، ووضـوح 

 املسموع ال شك من املمنوع، أفيعـذر التـابع مـن إنزالـه يف منزلتـه املحجة فالتعلق بباطل
 ؟تبوع لو أن الرشك يلزم كل قائل به، إال من كان يف حاله فقيها يف رشع ضاللهلضاللة امل

                                                
 .يف التبعية): م(يف   )١(
 .شاهد) ت(يف   )٢(
بقوله، ويف خمطوطـة : ، ويف نسخ التمهيد٣ اخللييل وكتبه إىل اإلمام عزان، صهكذا يف أجوبة املحقق  )٣(

 . لقوله: ٣أجوبة اخللييل، ص
 .للصفة) ت(يف   )٤(
 .قدرته): م(يف   )٥(
 .بظاهر) ت(يف   )٦(
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١٣٣

 يبعد يف كل مـن هـام كال بل يستوي العامل واجلاهل يف هذا وغريه من الباطل، فال
 وإن مل هيتـد ملـا بـه مـن ،بوادي الضاللة بام حيتمله التأويل من مذاهب أهل البدع واجلهالـة

ما هلم من كفر النعمة والتضليل، فإنـه يف الـصورة بمنزلـة املتـأولني تأويل أن يكون له فيه و
 .رضورة، فال حيكم برشكه عىل هذا من إفكه

 أراه يف فإنه بالشك فيه، واالعتقاد له يف حينه مبتدع ناقض ألصل دينه إن صح مـا
 ليطالع ذلك، وإن مل أجده مفرسا كذلك، فينبغي أن ينظر فيه من قدر، ليأخذ منه أو يذر، ثم

فيه األثر، فإن وافق فمن فضل املوىل، وإن خالفه فاتباع احلق أوىل، أم تظنه يكون يف هذا مع 
 .اجلهالة به من املرشكني، وأنا ال أدريه، فكيف أقول به يف حني

 تعجل باحلكم عىل أهل القبلة باإلرشاك من قبل معرفة بأصوله، وإياك ثم إياك أن
ك، وعىل هذا لو وصفه جهال بحركة أو سكون، فقال إنـه ينـزل فإنه موضع اهلالك واإلهال
 عىل العرش استوى، وإنه بقدرة قدير، وبعلم وخـربة علـيم إىل سامء الدنيا، وباالستقرار

 جاء به يف األصل عن اهللا هدى، إال خبري، وإن له نفسا ووجها وعينا ويدا وغري ذلك مما
 ال بام يشبه هذا أو يضاهيه أو شك لعظم غباوتهأنه ضل يف سبيله عن صحة تأويله، أو ق

 .فيه، فالقول فيه كذلك، بأنه كافر نعمة هالك
وهكذا احلكم عىل اطراده، يكون يف كل من تسرت عن التجسيم بيشء به يتمـسكون، 
كقوهلم يف الرؤية بال كيف، ويف اليد ال كاأليدي، ويف العني ال كالعيون، وقس عليه، ومـع 

                                                
 .أفال): ت(يف   )١(
 .ملا): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 . باإلقرار:)ت(يف   )٤(
 .فام) م( و:)ت(يف   )٥(
 . لغباوته:)ت(يف   )٦(
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١٣٤

بام زاد عليه مـن قـول قبـيح فـأحق مـا هبـم مـن رشيعـة املـوىل أن يكـون هـذا عدم الترصيح 
األصل يف احلكم هبم أوىل، ما مل يصح ما يـنقلهم عنـه مـن ضـاللة أو هـدى، إىل سـالمة أو 

 .ردى
فإن زاد عىل هذا يف هبتانـه العظـيم، فـأتى بـرصيح التـشبيه يف التجـسيم، مـن وصـفه 

بقـصد [اض، أو بـيشء مـن اجلـوارح واألعـضاء،باجلواهر واألعراض، والكليات واألبعـ
حقيقة مفهوم العضو واجلارحة مـن هـذه األشـياء كـالعينني واألذنـني واللـسان والـشفتني 
والوجه واليدين واألصابع والرجلني ومل يكن قصده التوسع يف هذا بمجاز القول لفظا عن 

 حقيقـة التجـسيم  وال يـسترت فيـه بـيشء يالبـسه عـن كـشف]إرادة احلقيقة من األعـضاء
والتصور حمضا ففي هذا وبابه قد تردد الفقهاء بالرأي يف أي احلكمني أوىل به، فقول برشكه 

 .جممال، وقول بكفر نعمة عىل حال ما كان متأوال
ــه جــسم كهــذه األجــسام أو جــوهر كجواهرهــا، أو عــرض  ــه أن  وقــول إن رصح ب

 ًينه أو شيئا منه كهذه اجلوارح، أوكاألعراض احلالة يف األجرام، أو أن يده أو وجهه أو ع
حده من قوله الفادح باألبعاد الثالثة املختصة باألجساد طوال وعمقا وعرضا، أو بـالتحيز 
واالنتقال، واحللول واالتصال واالنفصال، مرصحا يف هذا كله بأنه فيه كغريه، وله فيـه مـا 

ا يكون مرشكا يف هذا الـرأي، لغريه من عوارض األجسام أو اجلواهر يف األحكام، فإنه هبذ
ومرتدا به بعد اإلسالم، عىل أنه ما مل خيرج به من دائرة املتأولني ففي نفيس أن القول برشكه 

 من دائرة  دين، ملا يف األثر الصحيح من إطالق أن املتأول خيرج بالتأولموضع رأي ال
ملقام هو أشهر ما فيه وأرصح ما الرشك إىل كفر النعمة والنفاق إال أن القول برشكه يف هذا ا

                                                
 ).ت(سقط من   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 . وال:)ت(يف   )٣(
 .التأويل): م(يف   )٤(
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١٣٥

 .حكاه األعالم
، وعىل من وقد نسب مثل هذا وأقبح منه إىل قول غالة املجسمة كمقاتل بن سليامن

قال به لعنة الرمحن، وال بد فيمن أرشك بيشء من هذا، فكان به عىل االبتداء من املـرشكني، 
 من أهل الرشك أو الردة من حكم أو صار به بعد إسالمه من املرتدين أن يكون له ما لغريه

النجاسة، وحتريم املناكحة والذباح واملوارثة، ووجوب القتل يف املرتد بعد االستتابة عىل ما 
 .فيها من قول، ورشح هذا بالتفصيل مدون يف كتب الفقه، وكفى

واهللا نسأله من فضله أن جيعلنا هادين مهتدين، غري ضالني وال مـضلني، واحلمـد هللا 
 . ال يؤخذ منه إال بعدلهملني، فلينظر يف هذا كله ثمرب العا

  
 ؟يف املشبه إذا جسم ماذا عليه

 
.  هذه الصفة مرشك، وأكثر القول أنه رشك عىل:وقيل كافر نعمة، :قيل: خيتلف فيه

 .واهللا أعلم
 

 

 

                                                
مقاتل بن سليامن بن بشري األزدي بالوالء من أعالم املفرسين، أصله من بلخ انتقل إىل البرصة وتويف   )١(

 .١٣/١٦٠ تاريخ بغداد :ينظر. هـ١٥٠هبا سنة 
 .و): ت(يف   )٢(
 .يف): م(يف   )٣(
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١٣٦

 
 : 

 ولقد شاهدت :بهان عىل أثر ما عن قومنا يف الرؤيةومما قاله الشيخ نارص بن أيب ن
، تفسري الزخمرشي للقرآن »الكشاف«رجال من أصحابنا ممن انكب عىل قراءة كتاب 

 عىل كل تفسري، مما أورده فيه من احلق املبني، ال فيام خالف العظيم، الذي فاق يف العلم
¦ §̈  © M : قوله تعاىلفيه الدين القويم، والرصاط املستقيم، ورأى فيه تفسري 

ªLحني قال له قومه  : M¤ £ ¢ ¡ � ~ } L أن النبي موسى عليه 
السالم سأل ربه أن يريه ذاته، كذلك أراد من ربه يف الظاهر ال يف الباطن من ضمريه، وأنه 
جاز له ذلك مساحمة لقومه، فاضطره األمر إىل إجازة ذلك له؛ ألنه عليه أن ينقذهم من 

الدنياوي عن هالك أنفسهم، فكيف ال يكون عليه أن ينقذهم من اهلالك [اهلالك 
 بذلك، أو لزمته إجابتهم إىل ما أرادوا منه يف رشط إيامهنم به، وجاز  فرتخص]األبدي

 ألنه يعلم أن اهللا تعاىل ال ترى ذاته، فاعتقاده أن ذاته ال ترى، أو معرفته بربه أنه كذلك ؛له
 له أن يسأل اهللا أن يريه ذاته، ويكون كذلك مراده حقيقة ]يز أو جميزةوجم[كاف أو كافية، 

 .يف الباطن

                                                
هذه املسألة فيها نقل طويل يربو عىل العرشين صفحة من كالم الـشيخ نـارص بـن أيب نبهـان نقـل فيـه   )١(

 . عىل كالمه-رمحه اهللا-من الكشاف وتفسري الفخر الرازي ثم علق املحقق اخللييل 
 . العامل:)ت(يف   )٢(
 ).١٤٣(اآلية : األعراف  )٣(
 ).٥٥(اآلية : البقرة  )٤(
 ).م(سقطت من   )٥(
 . فريخص:)ت(يف   )٦(
 .ممخرب أو خمربة): ت(يف   )٧(
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١٣٧

ومعي أن هذا من الظلم العظيم، واإلفك املبني، يف وصف النبي موسى عليه السالم 
يف إرادته ومطلبه من ربه بام يعلمه أنه من املستحيل يف وصفه، الذي ال جيوز أن يوصف به، 

ال جيوز أن يوصف اهللا بذلك أنه يشء مرئي، وأن هذا كفر فيسأل اهللا بقصد أو بام اعتقده أنه 
قلبه، واعتقاده وضمريه أن يريه ذاته، وهو معه أن الرؤية إليه من خلقه مستحيلة، وطلبه بام 

مع أن معرفة اهللا بـصفاته ! ؟هو مستحيل منه كفر، أليس هذا من التناقض ملعرفته واعتقاده
 ال تنفع تلك املعرفة؛ ألن املرشكني يعرفون اهللا  جيوز يف اهللا الصفاتاحلق مع القول بام ال

ويعرفون رسوله أنه رسول اهللا كام يعرفون أبناءهم ومل تـنفعهم تلـك املعرفـة، ومل ختـرجهم 
 . وال عن حكم الرشك واملرشكني إال باإلقرار باللسان مع اعتقاده باجلنانعن اسم الرشك

يف النبي موسى عليه السالم أنه طلب اهللا تعاىل ما هو كفر ومعي أن اعتقاده ذلك 
 إياه إن قصده حقيقة كام قصده قومه حقيقة ال خمرج له من اإلثم؛ ألن اهللا مل يصفه بطلبه

والنظر بالعني  Mª ©  ̈§L  : قالأنه طلب رؤية ذاته يف الباطن، بل وصفه أنه
 فجعل الباري سبحانه M 4 37 6 58  9L : إىل اهللا النظر إىل آياته لقوله تعاىل

وتعاىل رؤيتنا بالعني إىل مده تعاىل الظل هو رؤيتنا إىل اهللا بالعني وبالعقل، فصح أن النظر 
بالعني والرؤية إىل اهللا هو النظر، وهي الرؤية إىل أفعاله سبحانه وتعاىل، ومعرفتنا صفاته 

: ^وبالسنة، قول النبي التي هي حقيقة املعرفة به ال غري ذلك بدليل الكتاب 
ومل نعلم أن نبيا  جاز أن يوصف أنه طلب من ربه بام هو كفر 

                                                
 .كذا يف األصل  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 . يطلبه:)ت(يف   )٣(
 ).٤٥(اآلية : الفرقان  )٤(
 .^مل نجده مرفوعا إىل النبي   )٥(
 .نبينا): م(يف   )٦(
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١٣٨

 .مطلبه مساحمة لقومه
 وال رضورة MX W V U T SL  :وقد قال اهللا تعاىل

ال ما هو مكرهة للنبي موسى عليه السالم يف هذا املوضع، فصح أنه مل يسأل ربه يف الباطن إ
جائز له أن يسأله، وليس هو غري أن يريه أن ينظر إىل ربه أنه يقطع طمع قومه عن طلب 
رؤية الذات، فأتى لفظ سؤاله حمتمل املعنيني مندوحة لقومه ومتوهيا عليهم حتى يظنوا أنه 
طلب ما أرادوه منه، ويف باطنه طلب من ربه آية يراها هو وقومه، وفيها قطع طمعهم عن 

° ± M ²  عىل ما سألك به قومك   M  ̄®Lرؤية، فجاء طلب ال
³Lملا طلبت مني يف الباطن، وفيه تأكيد لنفي رؤية الذات قطعا ملطمعهم . 

 بعينـك، فهـذا هـو ]تـراين[ انظر بالعني إىل اجلبل، فإن استقر مكانه فـسوف :فقال
معه هذه املندوحـة لقومـه التـي تأويل احلق اجلامع ملا طلبه موسى وملا طلبه قومه، فإذا كان 

تصلح أن يسامح بظاهرها قومه، ويصلح لطلب ما هـو جـائز لـه، فـأين موضـع الـرضورة 
 ، وخيلص املعنى إىل معنى ال جيوز وكفر من طلبه حقيقة ألـيسحتى يرتك املعنى اجلائز

يلة، هذا من الضالل البعيد يف وصف موسى عليه الـسالم ممـن مذهبـه أن رؤيـة اهللا مـستح
ووصف اهللا تعاىل هبا كفر، وهيلك املرء مما خطر ذلك بباله وعرف املعنى، وال يعذر بالشك 
يف اهللا هبذه الصفة أنه هـو منـزه عـن ذلـك أم ال، وال يعـذر باعتقـاد الـسؤال مـع الـشك يف 

 !؟ذلك
أحدمها معناه قريب مما اعتقده : أتى يف هذا املعنى بوجهني» الكشاف«ثم إن صاحب 

                                                
 ).١٠٦(اآلية : النحل  )١(
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١٣٩

جل يف موسى من الباطل، ورد عليه اجلامعة قوهلم مساحمة لقومه أن قوله هذا باطل هذا الر
عىل قياد مذهبه؛ ألن الرؤية باطلة وضالل من اعتقدها فـال جيـوز لـه أن يـصف موسـى أن 

 .يتسامح بسؤاله إىل اهللا الباطل والضالل
رة لعبـاده وإنام يصح له أن لو كان مذهبه مـذهب اجلامعـة املجيـزين الرؤيـة يف اآلخـ

املؤمنني، وإن هذا مما هو حمجوج به، وإن كالمه هذا ما يدل عىل جواز الرؤية، واحلق ما قاله 
إن رؤية ذات اهللا باطلـة أن لـو صـح مـا قالـه أن : اجلامعة يف أنه حمجوج، وأنه مناقض لقوله

موسى تسامح يف ذلك لينقذ قومه عن اهلـالك األبـدي فـال يـصح هـذا؛ ألن احلـق ال يقـوم 
 قاله الزخمرشي، مما هو حمجوج فيه  هلذا املشار إليه مابالباطل، وال اهلدى بالضالل، فام

 .وكالمه يكون عليه
ولكنـه مل يكـن جامعـا [ثم أتى الزخمرشي بعد ذلك بوجه آخر من التأويل يـصح لـه 

 ..]للمعنيني إال أنه وجه من احلق مع أصحابنا فلم يعتمـد عـىل الوجـه احلـق مـن تأويلـه
وأيضا إن اهللا سبحانه وتعاىل مع ذكره ملوسى عليه السالم يف سؤال ربه أن يريه ينظر إليـه مل 
يذكر معه أهنم هم سألوه ذلك، وال جتىل ربه للجبل، وخر موسى صعقا مل يذكر أيضا قومه 
 مع ذكره له تعاىل ما أصاهبم، ومل يذكر أيضا موسى عند سؤاله لربه أن يريه ينظر إليه بعينـه

 ألنـه عـامل بـام سـيكون يف :فقيـل ربنا أرنـا ننظـر إليـك، :فيقولقومه، فلم يرشكهم يف ذلك 
 .اجلواب

 ذلك وأبلغ إلياسـهم وهـو وإذا جاء املنع له، فقومه أشد منعا، وأقطع لطمعهم يف
وجه صحيح من التأويل، وحيتمل له وجها آخر فيكونا معا وذلك أنه لو أرشكهم يف اللفظ 

                                                
 .مما) ت(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).ت(سقط من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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ل إىل ما أرادوه هم منه لفظا ومعنى وذلك كفر رصيح، ومل يتوجه إىل ما أراده لتوجه السؤا
موسى من ربه أن يريه أي ينظر إليه بعينه، أي إىل آية من آيات قدرتـه خارقـة للعـادة، فيهـا 

 .داللة عىل رؤية عبادك إليك يف اجلنة بصفاتك التي عرفوها يف الدنيا
تـأدب يف حـرضة ربـه أن يـرشك يف سـؤاله وفيها قطع طمعهم عن السؤال يف هـذا، ف

سؤال أهل اجلهل والضالل والباطل، فلذلك أفرد السؤال لنفـسه جمـردا عـام طلبـوه إىل مـا 
 .طلبه

 عـىل مـا طلبـوه، وأنـه ربـام أنـا إذا سـألته لنفـيس يكـون أبلـغ يف وفيه إهيام هلـم أنـه
كر معـه سـؤال قومـه لـه اإلجابة، والباطل كام ذكرناه فحكى اهللا عنـه كـذلك ونزهـه أن يـذ

ونزهه تعاىل أن يذكرهم يف جتليه للجبل مع ذكره، ونزهه تعاىل أن يذكر معه ما أصاب قومه 
حني ذكره ملا أصاب موسى، ونزهه أن يذكر قومه الذين حني بعثهم مع ذكره تعاىل ملوسـى 

طلبـه منـه حني أفاق وحني استغفر، كل هذا ليدل اهللا تعاىل عىل أن موسى باطنه مل يسأل ما 
 .قومه فكان سؤال موسى يف معزل، وسؤال قومه يف معزل

 أي ال تستطيع أن تراين بجميع الصفات التي تعرفني هبا M  ̄®L : وقوله تعاىل
يف الدنيا كام تراين هبا يف اآلخرة، ولكن انظر بعينك إىل صفة من صفايت وهي القدرة فإن 

 حتى يظنوا M  ̄®L : واهبم بقولهاستطعت فسوف تقدر عىل ما سألت، وفيه توهيم جل
 . قومه أي عىل ما سألوك قومك

انظر إىل هذه البالغة العظيمة فإن موسى عليم وقال هذا كله، وجـاءه اجلـواب عـىل 
هذا كله، ولكن ليس يف قدرة موسى أن يأيت بمثل هذا اإلجياز، وإنام حكى اهللا الواقـع عـىل 

 .معنا
� M: لنفسه، وأفرد اهللا ذكره فيها قوله تعاىلواآلية التي أفرد موسى فيها السؤال 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
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 فلام M °  ̄® ¬ «L : واآليات التي ذكر فيها قومه قال تعاىل
ون فلم يذكر سؤال موسى يف كلمه ربه قالوا أرنا اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة وهم ينظر
M | { z  :وقال تعاىلهذه اآلية تنزهيا له أنه مل يسأل ربه عىل معنى ما طلبوه منه، 

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥
 ² ± °L أحياهم اهللا تعاىل حني سأل موسى ربه يف إحيائه هلم بام حكاه 

إال هو فقال تعاىل حاكيا عن ذلك عنه تعاىل حني أخذه اخلجل من أهلهم فيخربهم بموهتم 
، ويف ذلك بيان أن مجيع كتب اهللا فيها مجيع أخبار عن أمور ^وعن تعظيمه للنبي حممد 

 .كانت، وعام يكون منها من ذكر النبي عليه الصالة والسالم وأصحابه وغري ذلك
 M± °  ̄® ¬ «² ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ : قوله تعاىل
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` _ ^ ] \ aL واملراد بالرسول النبي األمي هو النبي حممد 
 . وأمته أهل الشكر منهم^

كرناه يف بيان السبب الذي مل يرشك موسى قومه يف ويف هذه اآلية أشد اإليضاح ملا ذ
سؤاله من أي يشء، وأنه مل يرد بسؤاله ما أراده قومه، وأنه مل يطلب ذلك منه كل رجاله من 

يف يسأل ما طلبه سفهاء قومه كMÄ Ã Â Á À L:  تعاىل حاكيا عنهقومه قوله
م ينزه نبي اهللا موسى أن وهو يعلم أهنم سفهاء يف طلبهم لذلك فيكون مثلهم بالسؤال هل

 . بسؤاله لربه ما أضمره قومه من الكفر العظيميضمن
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ M  : صاحب الكشاف، يف تأويل هذه اآليةوقال
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 Î ÍLالم االختصاص فكأنه  مليقاتنا لوقتنا الذي وقتنا له، وحددنا ومعنى ال
 من M ¥ ¤ L أتيته لعرش خلون من الشهر،:تقول واختص جميئه بميقاتنا، كام :قيل

غري واسطة، كام تكلم امللك، وتكليمه أي خيلق الكالم منطوقا به يف بعض األجرام كام 
 .خلقه خمطوطا يف اللوح
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 . كان يسمع ذلك الكالم من كل جهة-عليه السالم-وروي أن موسى 
كلمه أربعني يوما وأربعني ليلة، وكتب له األلواح، : بن عباس ريض اهللا عنهاموعن ا

 . إنام كلمه يف أول األربعني:وقيل
Mª © ̈L  أرين حمذوف، أي أرين نفسك أنظر إليكثاين مفعويل . 

 ؟ الرؤية عني النظر فكيف قيل أرين أنظر إليك:فإن قلت
 .بأن تتجىل يل فأنظر إليك وأراك معنى أرين نفسك اجعلني متمكنا من رؤيتك :قلت

 ؟Mª ©«L:  لن تراين ومل يقل لن تنظر إيل لقوله كيف قال:فإن قلت
 ملا قال أرين بمعنى اجعلني متمكنا من الرؤية التي هي اإلدراك علم أن الطلبة :قلت

  . لن تراين ومل يقل لن تنظر إيل:فقيلهي الرؤية ال النظر الذي ال إدراك معه، 
 ذلك وهو من أعلم الناس باهللا -عليه السالم- فكيف طلب موسى :فإن قلت

وصفاته، وما جيوز عليه، وما ال جيوز وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض احلواس، 
وذلك إنام يصح فيام كان يف جهة، وما ليس بجسم وال عرض فمحال أن يكون يف جهة، 

 ليس بأول مكابرهتم وارتكاهبم وكيف يكون ومنع املجربة إحالته يف العقول غري الزم؛ ألنه
M ©  ̈§L،  M Â Á À  :قالواطالبه، وقد قال حني أخذت الرجفة الذين 

 ÃL قولهإىل :  M Í Ì Ë ÊL ؟ُفتربأ من فعلهم، ودعاهم سفهاء وضالال 
 ما كان طلبه الرؤية إال ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالال، وتربأ من :قلت

 احلجر، وذلك أهنم حني طلبوا الرؤية أنكر عليهم، وأعلمهم اخلطأ، فعلهم، وليلقمهم
ُّونبههم عىل احلق، فلجوا ومتادوا يف جلاجهم، وقالوا ال بد ولن نؤمن لك حتى نرى اهللا 

® M  : قولهجهرة، فأراد أن يسمعوا النص من عند اهللا سبحانه وتعاىل باستحالة ذلك وهو
 ¯Lقالهم من الشبهة، فلذلك ليتيقنوا وينزاح عنهم ما داخل :  M ©  ̈§
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ªL. 
 ؟ فهال قال هلم أرهم ينظروا إليك:فإن قلت
 ألن اهللا سبحانه وتعاىل إنام كلم موسى عليه السالم وهم يسمعون، فلام :قلت

 موسى ذاته فيبرصوه معه كام أسمعه كالمه فيسمعوا ىمعوا كالم رب العزة أرادوا أن يرس
 وألنه إذا زجر Mª © ¨L : د، فلذلك قال موسىمعه إرادة مبنية عىل قياس فاس

لن يكون ذلك كان : عام طلب وأنكر عليه يف نبوته واختصاصه، وزلفته عند اهللا وقيل له
 .غريه أوىل باإلنكار، وألن الرسول إمام أمته فكان ما خياطب به أو ما خياطب راجعا إليهم

التشبيه والتجسيم  وما فيه من معنى املقابلة التي هي حمض Mª © L :وقوله
دليل عىل أنه ترمجة عن مقرتحهم، وحكاية لقوهلم، وجل صاحب اجلمل أن جيعل اهللا 

، منظورا إليه، مقابال بحاسة النظر، فكيف بمن هو أعرف بمعرفة اهللا من واصل بن عطاء
 .، والشيخني ومجيع املتكلمني وأيب اهلذيل، والنظاموعمرو بن عبيد

                                                
ب، بليـغ، شـاعر، ولـد مـتكلم، أديـب، خطيـ) أبو حذيفة(واصل بن عطاء املعتزيل املعروف بالغزال   )١(

، وتويف سـنة ٨٠باملدينة ونشأ بالبرصة وإليه تنسب املعتزلة العتزاله حلقة احلسن البرصي ولد سنة 
 .٣/٢١٢، وفيات األعيان ٤/٦٩معجم املؤلفني : هـ وقيل غري ذلك ينظر١٣١

: قتـه، مـن آثـارهأبو عثامن عمرو بن عبيد بـن بـاب املـتكلم الزاهـد املـشهور، كـان شـيخ املعتزلـة يف و  )٢(
) هــ٨٠(ولد سـنة . وكتاب الرد عىل القدرية. وكتاب التفسري عن احلسن البرصي. رسائل وخطب

 .٢/٣٢وفيات األعيان : ينظر. هـ١٤٢وقيل ) هـ١٤٤(وتويف سنة 
الطفـرة، : إبراهيم بن سيار بن هـانئ النظـام، أحـد فرسـان املعتزلـة، وهـو شـيخ اجلـاحظ، مـن آثـاره  )٣(

 سـري أعـالم النـبالء :ينظـر. يف خالفة املعتصم أو الواثق سنة بـضع وعـرشين ومـائتنيالوعيد، مات 
 .٦/٩٧، تاريخ بغداد ١٠/٥٤٢

حممد بن اهلذيل بن عبيد اهللا بن مكحول أبو اهلذيل العالف موىل عبد القيس شيخ املعتزلـة ومـصنف   )٤(
 يف أول خالفـة املتوكـل هــ٢٣٥ تـويف سـنة ١٣٥الكتب يف مذهبهم وهو من أهل البرصة، ولد سنة 

 .٣٧٠-٣/٣٦٦تاريخ بغداد  :ينظر
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١٤٥

 ؟معنى لن ما :فإن قلت
 ال أفعل :تقولتنفي املستقبل » ال«، وذلك أن »ال« تأكيد النفي الذي تعطيه :قلت

. M :  لن أفعل غدا، واملعنى أن فعله ينايف حايل كقوله تعاىل: قلتًغدا، فإذا أكدت نفيها
3 2 1 0 /Lفقوله  : M 7 6 5L نفي للرؤية فيام 

̄ M يستقبل و  ®Lنفي مناف لصفاته تأكيد وبيان؛ ألن امل. 
 ؟ بام قبلهM ³ ² ± °L  : قوله كيف اتصل االستدراك يف:فإن قلت
ّ اتصل به عىل معنى أن النظر إيل حمال فال تطلبه، ولكن عليك بنظر آخر وهو :قلت

أن تنظر إىل اجلبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية ألجلهم، كيف أفعل به، وكيف 
لتستعظم ما أقدمت عليه بام أريك من عظم أثره، كأنه عز أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية 

° ± M ² : وعال حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه يف قوله تعاىل
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³L . 

 M ¶ µ ́L كام كان مستقرا ثابتا ذاهبا يف جهاته  M¹ ̧ L تعليق
رار اجلبل مكانه حني يدكه دكا، ويسويه لوجود الرؤية بوجود ما ال يكون من استق

 .باألرض، وهذا كالم مدمج بعضه يف بعض، وارد عىل أسلوب عجيب ونمط بديع
 ثم كيف بنى الوعيد ؟أال ترى كيف ختلص من النظر إىل النظر بكلمة االستدراك
́ M :  أعني قوله تعاىل؟بالرجفة الكائنة لسبب طلب النظر عىل الرشيطة يف وجود الرؤية

                                                
 ).٧٣(اآلية : احلج  )١(
 ).١٠٣(اآلية : األنعام  )٢(
 ).١٤٣(اآلية : األعراف  )٣(
 ).١٤٣(اآلية : األعراف  )٤(
 ).٩٢-٩٠(اآليات : مريم  )٥(
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١٤٦

µ¹ ̧  ¶ º ¾ ½ ¼ » Lاقتداره، وتصدى له أمره   فلام ظهر له
أي مدكوكا مصدر بمعنى مفعول، كرضب األمري، والدك  M À ¿L وإرادته 

اسم الرابية الناشزة من األرض، : والدكاء) دكاء(َّوالدق أخوان كالشك والشق، وقرىء 
 .السنام ناقة دكاء متواضعة : ومنه قوهلمكالدكة من األرض دكا مستوية،

ابسط يدك دكاء أي مدها مستوية، وقرأ : قال يل الربيع بن خيثم: وعن الشعبي
من هول ما رأى، MÃ Â Á L قطعا، دكا مجع دكاء، : أي) دكا (حييى بن وثاب

الصاقعة : وصعق من باب فعلته ففعل، يقال صعقته فصعق وأصله من الصاعقة، ويقال هلا
 .، ومعناه خر مغشيا عليه غشية كاملوتمن صقعه إذا رضبه عىل رأسه

وروي أن املالئكة مرت عليه وهو مغيش عليه، فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون 
M Ç  من صعقته M Æ ÅL يا ابن النساء احليض، أطمعت يف رؤية رب العزة، : له

 ÈL  أنزهك مما ال جيوز عليك من الرؤية وغريها M Ê ÉL  من طلب
 .نك ليس بمرئي وال مدرك بيشء من احلواسبأ M Í Ì ËL الرؤية 

                                                
 ).١٤٣(اآلية : األعراف  )١(
، مـن محـري وعـداده يف مهـدان، كـويف تـابعي جليـل أبو عمرو عامر بن رشاحيل بـن عبـد اهللا الـشعبي  )٢(

: ينظـر يف ذلـك.هــ١٠٣هــ وقيـل ١٠٤هــ، وتـويف سـنة ٢٠هـ وقيل ١٩ولد سنة . القدر وافر العلم
 .٢/٦ وفيات األعيان ،١/٩٩العرب 

، حدث عنه الشعبي وإبـراهيم ^أبو يزيد الربيع بن خيثم بن عائذ التوري الكويف أدرك زمان النبي   )٣(
سـري أعـالم : ينظـر. هــ٦٢ وآخرون، روى عن ابن مسعود وأيب أيوب األنصاري تويف سنة النخعي
 .١/٥٧، تذكرة احلفاظ ٤/٢٥٨النبالء 

هو حييى بن وثاب األسدي، تابعي قليـل احلـديث مـن أكـابر القـراء، روى عـن عبـد اهللا بـن عبـاس،   )٤(
ــش ــت، ســليامن األعم ــن أيب ثاب ــب ب ــه حبي ــن عمــر، روى عن ــد اهللا ب  هتــذيب الكــامل :ينظــر. وعب

 .٨/١٧٦األعالم . ٢٥١-٢٠/٢٥٠
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١٤٧

 ؟ إن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب:فإن قلت
 من - وإن كان لغرض صحيح عىل لسانه- من إجرائه تلك املقالة العظيمة :قلت
 من اهللا تعاىل، فانظر إىل إعظام اهللا من الرؤية يف هذه اآلية، وكيف أرجف غري إذن فيه
يها، وجعله دكا، وكيف أصعقهم، ومل خيل كليمه من نفيان ذلك مبالغة يف اجلبل بطالب

 ،إعظام األمر، وكيف سبح ربه ملتجئا إليه، وتاب من إجراء تلك الكلمة عىل لسانه
ثم تعجب من املتسمني باإلسالم، املتسمني بأهل السنة  M Í Ì ËL  :وقال

رنك تسرتهم بالبلكفة، فإهنا من واجلامعة، كيف اختذوا هذه العظيمة مذهبا، وال يغ
 : فيهم شعرامنصوبات أشياخهم، والقول ما قال بعض العدلية

ٌجلامعــــــــة ســــــــموا هــــــــواهم ســــــــنة ََ  
 

ـــــــة ـــــــري موكف ـــــــة محـــــــر لعم َومجاع ٌَ ُ ٌ ْ ُ  
  قـــــــد شـــــــبهوه بخلقـــــــه وختوفـــــــوا 

 
ـــــسرتوا ـــــورى وت َشـــــنع ال ْ َـــــة    بالبلكف

سك تعريفا عرفني نفMª © ¨ L  :وهو أن يريد بقوله: وتفسري آخر 
 كأهنا إراءة يف جالئها بآية من آيات القيامة التي تضطر اخللق إىل : قالواضحا جليا،

 ملا جاء يف Mª © L أعرفك معرفة اضطرار كأين Mª © Lمعرفتك، 
: احلديث   بمعنى ستعرفونه معرفة جلية 

 .ا امتأل واستوىهي يف اجلالء كإبصاركم القمر إذ
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .املعدلية ويعني هبم املعتزلة): م(يف   )٣(
 .فتسرتوا): م(يف   )٤(
بـرقم » وجوه يومئذ ناظرة إىل رهبا نـاظرة«: قول اهللا تعاىل: التوحيد، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٥(

)٦٩٩٧.( 
 .معنى) ت(يف   )٦(
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١٤٨

 M  ̄® ¬L  أي ال تطيق معرفتي عىل هذه الطريقة، ولن حتتمل قوتك تلك
 وأظهر له آية من تلك اآليات، فإين أورد عليه M ³ ² ± °L اآلية املضطرة 

« ¼ M فإن ثبت لتجليها أي استقر مكانه ومل يتضعضع فسوف تراين يثبت هلا وتطيقها 
 ¾ ½L ه وعظمته فلام ظهرت له آيات قدرت MÃ Â Á À ¿ L

M Ì Ë  مما اقرتحت وجتارست M Ê É È Ç Æ ÅL لعظم ما رأى، 
 ÍL بأسك اهـوك بطش ال يقوم لًئابعظمتك وجاللك، وأن شي  

إن احلق من تأويلـه هـذا الوجـه األخـري، وأيـضا فـال : قال الشيخ نارص بن أيب نبهان
م السالم، وقوهلم له ما حكاه عنهم؛ يصح معي فيام رواه من مرور املالئكة عىل موسى عليه

 لـسؤاله يف اعتقـاده  يسأل ربه ما هو غري جائز له، ومل يقـصدألن موسى عليه السالم مل
، فهي رؤية العني إىل  يشاهدها منه بعينه]ال إىل آية[ إليه بعينه، ]أن ينظر[إال أن يريه 

طع طمعه لقومه عام طلبوه، وفيها داللة عىل نظره اهللا، أي رؤيتها إىل آية خارقة للعادة فيها ق
إليه بجميع صفاته تعاىل التي عرفها به يف احلياة الدنيا يف كل حلظة يف اآلخرة عىل صفة نظر 
عباده إليه يف اآلخرة باحلضور إليه بصفاته ال بالنظر إىل ذاته، هكذا سؤاله وطلبه يف الباطن 

 كال احلالني غري ممكن، فأمـا رؤيـة الـذات عـىل مـا ويف الظاهر يف لفظه مندوحة لقومه، ويف
 .طلب قومه فهو باطل، وال جواب له إال املنع عن طلب ذلك

                                                
 .أو): م(يف   )١(
 .٢/٢٨٦الكشاف: ينظر. يف األصل تصحيف يف بعض الكلامت، والتصويب من الكشاف  )٢(
 . لن:)ت(يف   )٣(
 .يقصده): م(يف   )٤(
 .النظر): م(يف   )٥(
 .إال إىل اآلية): م(يف   )٦(
 . بعينيه:)ت(يف   )٧(
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١٤٩

 يف هـذه احليـاة الـدنيا ال ]جعـل لـه[وأما ما طلبه موسـى يف البـاطن فعقلـه الـذي 
 يستطيع، وكال احلالني جوابه لن تراين، وملا جتىل له بصفة من صفاته وهي صفة القدرة خـر

 .موسى صعقا
 .وأما قومه، وهم السبعون الذين اختارهم، ماتوا مجيعا، ثم أحياهم اهللا بعد موهتم

( * + , - . M : عىل معنى قوله يف تفسريه لقوله تعاىل قال الرازي
/ 0L: إن النظر معناه غري الرؤية، فال يقرص إطالقه عىل نظر العني؛ ألنه جيوز يف 

ن األعمى ناظر إىل فالن كثريا بعني الرضا، أو بعني املودة، أو بعني فال: األعمى أن يقال
 .اإلحسان واملراعاة احلسنة، أو بعني الغضب، أو بعني احلسد وما أشبه ذلك

إن اهللا تعاىل ال يرى الكافر يف الـدنيا، وال يـراه يـوم :  يف صفات اهللا أن يقالوجيوز
 يف صفات اهللا؛ ألنه مما يدل معناه عىل أنه قد القيامة وذلك باطل، وال يسع جهل باطل ذلك

خفي عليه شخصه، فلم يعلم به وبذاته، ومل يعلمه أين هو فـصار جـاهال بعلمـه فيـه وهـذا 
 .باطل اهـ

 هذا من احتج هبذه اآلية عىل ثبوت صحة رؤية اهللا يف اجلنة، وإذا كان  وعىل:قلت

                                                
 . جعله له:)ت(يف   )١(
هــ، كـان إمامـا يف ٥٤٤حلسني الطربستاين الشهري بفخر الـدين الـرازي، ولـد عـام حممد بن عمر بن ا  )٢(

التفسري والكالم والعلوم العقلية، له مؤلفات عديدة جليلة القدر أشـهرها التفـسري الكبـري املـسمى 
مقدمـة مفـاتيح : ١٣/٥٥ البدايـة والنهايـة :ينظـر. هــ٦٠٦مفاتيح الغيب، تويف شهر شوال من عام 

 .الغيب
 ).٢٢،٢٣(اآليتان : القيامة  )٣(
 .النظرة): م(يف   )٤(
 ].تعليق سامحة الشيخ اخللييل. [ال جيوزو: الصوابأن الظاهر   )٥(
 .عىل): م(يف   )٦(
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١٥٠

M 6 5 4 3 : قط كقوله تعاىل فكذلك الرؤية ال تقرص عىل رؤية العني فكذلك
87  9Lونحن مل نر اهللا يمد الظل، وإنام رأينا الظل يمده اهللا . 

 رأيت اهللا تعاىل يقول يف كتابه كذا وكذا، :فيقول رجع ذلك إىل رؤية النظر، :فإن قيل
 .ورأيت فالنا يقول يف كتابه كذا وكذا وهو أعمى، وإنام سمع ذلك

M ¤ £ ¢ ¡ �L  M G F E DL  M µ  :وقال تعاىل
¶  º ¹ ¸L هو خطاب عام ألعمى العني وللناظر هبا فلم تنحرص به الداللة 
 العني لذات اهللا هبذا اللفظ الشرتاكه يف رؤية العني، ورؤية العلم ]صحة رؤية[عىل 

 .باليشء بالسامع أو العقل فاعرف ذلك
: ويف رواية»مونال تتضا «: قال أنه^وأما رواية اجلامعة، عن النبي 

 . 
، ومل حيتمل هلا خمرج إال إىل الباطل ^ رويت عن النبي ومع أصحابنا أن كل رواية

، ^  باطلة مما كذب به عىل رسول اهللا]تكون[الذي ال جيوز فيه االختالف، مل جيز إال أن 
 .وإن احتمل هلا تأويل عىل احلق، فال جيوز ردها

                                                
 .ذلك): م(يف   )١(
 ).٤٥(اآلية : الفرقان  )٢(
 ).٦٨(اآلية : الواقعة  )٣(
 ).٥٨(اآلية : الواقعة  )٤(
 ).٧١(اآلية : الواقعة  )٥(
 . رؤية صحة:)ت(يف   )٦(
 .سبق خترجيه  )٧(
 . روية:)ت(يف   )٨(
 .يف النسخ املخطوطة يكون  )٩(
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ومعي أن هذه الرواية يصح أن يكون هلا وجوه حـق مـن التـأويالت، وعـىل مـا هـي 
عليه من قوة ألفاظها، وكثـرة معانيهـا حتـى يكـاد أن تكـون آيـة معجـزة ال يكـاد العبـاد أن 

 .م لبعض ظهرياحييطوا هبا بجميع معانيها، وال أن يأتوا بمثلها ولو كان بعضه
ويكاد لظهورها كذلك بني العلامء أن ال جيوز إنكارها؛ ألن كل من كان عاملا بقوانني 

 من املعجزات التي ال البالغة والفصاحة، ونظر بنور العقل النوراين يعلم أن هذه الرواية
 لبعض ، وال أن يأيت بمثلها، ولو كان بعضهم]أن يأتيها هكذا [^قدرة للبرش غري النبي 

 .ظهريا
 رؤية العباد إىل اهللا تعاىل مثل القمر ^ّومن تفصيل معنى من معانيها أنه مثل النبي

، عىل زيادته يف كل حلظـة إىل أن يكـون بـدرا وهـي الغايـة التـي ال ]هالال[من حني يومه 
يمكن أن ترى أكثر من يومه ذلك، وعىل تفاوت الناس يف قوة نظرهم وضعفه، وهذا أمر ال 

 .حيصيه أي التفاوت بني الرائي واملرئي إال اهللا تعاىل
، وأهــل اهلــدى هــم ]وال البــدر[فأهـل اجلهــل هــم أهــل الغــي الــذين ال ينظــرون 

 إىل أن يـصري قمـرا، ويف اآلخـرة متثـيال الناظرون إىل اهللا عىل تفاوت النظر متثـيال بـاهلالل
 اهللا تامة كاملة عىل عبـد كعبـد يـرى ربـه  بذلك أن رؤيتهم إىلبالقمر يف حالة إبداره يدل

بصفاته بقوة احلضور مع اهللا تعاىل بكل صفة هللا عرفه هبا يف كل حلظة؛ إذ ال يصح يف اآلخرة 
يف اجلنة أن يغفل عبد فيها من عبيده تعاىل عن ذكره بعقله حلظة، وال أن يزيد عليه احلضور 

                                                
 . الروية:)ت(يف   )١(
 .وال أن يأتيها هكذا: زيادة) ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .هذا ال): م(يف   )٤(
 .الظاهر كام ذكر، و)لعله إىل البدر: ( البهالين يف تعليقه عىل اهلامش مسلمقال الشيخ أبو  )٥(
 . للهالل:)ت(يف   )٦(
 ).م(سقطت من   )٧(
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صـفة، ثـم يـذكره بعـد حـني بـصفة  يذكره تـارة بـصفة دون تارة وينقص أخرى، وال أن
أخرى؛ ألن له فيها ما تتمناه نفسه، وال تتمنى شيئا قبل أن تتمنى حضورها مع اهللا، وأن ال 
تغفـل عـن ذكرهـا لرهبـا طرفــة عـني؛ ألهنـا هـي أهــم يشء معهـم يف قلـوهبم، وهـي أعظــم 

نـان، مطلوهبم، وهي ألذ نعمة، وأشد لذة، وأعظم حالوة يف النفس، فهي أعظم لـذات اجل
وأعظم من لذة اخللود يف اجلنان، ولو أمكن حرص نعم اجلنان كلها عىل كوهنا بـال هنايـة مـا 
ساوت لذة حلظة من لذة احلضور الذكري العقيل مع اهللا تعاىل بجميع صفاته التي عرفها به؛ 

 عرفـه العبـد بـه، ولـوال لـذة الرؤيـة ]بقـدر مـا[ألن اهللا تعاىل ليس لصفاته هنايـة، ولكـن 
مؤمنني، ما كانت اجلنة جنة، وما كانت لذاهتا مع األولياء لذة، ومـا بلغهـم اهللا منـاهم يف لل

 ال رؤية ^الدنيا، وهذه الرؤية من املؤمنني يف اجلنة هي رؤيتهم إىل رهبم التي ذكرها النبي 
 . كفر عظيم فالقول برؤية الذاتالذات

هتا عىل تفاوت نظرهم إىل اهللا تعاىل وتتفاوت هذه اللذة من هذه اللذة يف اجلنان وشد
يف الدنيا، وعبادهتم وصفاء قلوهبم، وقوة عزمهم، وشدة حبهم لرهبم، وقوة إيامهنم إىل غري 

 .ذلك
 يعلم ما بصاحبه، وكل مـنهم عقلـه كـذلك حـارض مـع جتميـع ولكن كل منهم ال

مهم التمثيـل بـالنظر ، فالكل يع]تزيد وال تنقص[صفاهتا التي عرفها به، يف كل حلظة ال 
 نوره، تام نظر الناظر إليه، ويف هذه الرواية دليل واضح أن رؤية املؤمنني إىل إىل البدر التام

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .بام قدر): ت(يف   )٢(
 .ما) ت(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .ما  :)ت(يف   )٥(
 . ال يزيد وال ينقص:)ت(يف   )٦(
 . تام:)ت(يف   )٧(
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اهللا يف اآلخرة رؤيتهم إليه يف الدنيا، ولكن رؤية العباد إىل اهللا يف الـدنيا رؤيـة ضـعيفة؛ ألن 
ل ال غري واملرئي هـو يشء واحـد،  اهلال، والقمر هو عني]ال غري[البدر هو عني القمر 

 الواحد إليه يف حالة هالل، أو يف حالة قمر، أو يف حالة بدر هو واحد، وال فـرق والناظر
 .إال بتزايد نوره من نور الشمس فيه أيضا

ًومن املعلوم أن رؤية املؤمنني إىل رهبم يف الدنيا ليس هي شيئا غري رؤيته بصفاته من 
، وإنــام هــي  إىل الــذات، فكــذلك رؤيتــه يف اآلخــرة ال إىل الــذاتأفعالــه يف املحــدثات ال

 يف اآلخرة، ما لو رأوه يف الدنيا بـصفة واحـدة بالصفات من أفعاله تعاىل التي يشاهدوهنا
هللكوا كام رأوه قوم موسى عليه الـسالم وموسـى، فامتـوا وخـر موسـى صـعقا، والنظـر يف 

 إىل  هو النظر إىل جرم القمر من النور الره إناماألصل من القمر من النور، وزيادات نو
جرم القمر، وقوة الزيادة بنظر الناظر إىل القمر عن نظره هالال إنام هو نظـر النـور ال زيـادة 

 .حتقق نظره إىل جرمه
وكذلك نظره بدرا، وال شك أنه كلام ازداد نوره قرص نظر الناظر عن نظر جرمه أكثر 

وره كذلك، فكذلك كلام قويت رؤية العبد إىل ربه بـصفات مـن أفعالـه مما كان قبل أن يتم ن
 ]ال[ ذاته تعاىل ال تـرى، وال جيـوز أن يوصـف أنـه يـرى تعاىل قويت معرفته بربه؛ ألن

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .غري  :)ت(يف   )٢(
 . النظر:)ت(يف   )٣(
 . الذات:)ت(يف   )٤(
 . يتشاهدوهنا:)ت(يف   )٥(
 . وإنام:)ت(يف   )٦(
 ).ت(سقطت من   )٧(
 . أن:)ت(يف   )٨(
 .يف املخطوطات إال  )٩(
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بالعقل، وال بالعني؛ ألنه هو يشء ال يرى، فجميع هذه املعاين خترج من تأويل هذه الرواية 
 . أن يأتوا بمثلها، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا املعجزة لكل البرشاملنجزة

 ما الدليل عىل ضعف هذه الرؤية يف الدنيا، وما أضعفها إال ألفة العباد هلا، :فإن قيل
وما الدليل عىل إمكان زيادة قوهتا، حتى تصور ذلك كل من أراد أن يصوره، فيسوغ صحة 

 ؟ذلك يف عقله
ه بقوة حضور عقلـه إليـه مـن صـفته أنـه فلك يف ذلك مثل من نظر العبد إىل رب: قلنا

، فيكون من جهة اإلحسان ما حالك يكون، ولو كنت يف موضع تعبد كريم حمسن لعباده
اهللا تعاىل، وما تدري أنك جماب الدعوة وما يدري بك أحد ثـم أصـاب أهـل بلـدك جـدب 

ــاد رضرا ــديد، أرض بالعب ــ عظــيامش ــاس إىل االست ــرج الن ــوا إس، وخ ىل اهللا قاء، وتقرب
بالدعاء، والترضع واالبتهال والصالة وبذل املال إىل غري ذلـك مـن أنـواع الوسـائل إىل اهللا 
ذي اجلالل واإلكرام، وبكثرة السؤال، وغفلوا أن يأخذوك معهم ومل يزدهم ذلك إال شدة 

 .فيام هم فيه وعليه من ضعف احلال
م عليك، فأتوك وأعينهم  ودهل؟أال أئنبئكم بمن يسقيكم اهللا بدعائه: ثم قال أحدهم

 تفيض من الدمع مـن نظـرهم إىل صـبياهنم، وضـعف حـاهلم، وإىل عجـائزهم والـشيوبة
منهم، وإىل أطفاهلم يبكون من رضر جيدونه فيهم كان سببه مـن شـدة اجلـدب، وتوضـأت 
ودخلت املسجد، وصـليت ركعتـني هللا تعـاىل، ثـم دعـوت اهللا تعـاىل، وسـألته أن يـسقيهم، 

                                                
 . زيادة املوجز:)ت(يف   )١(
 .بعباده): م(يف   )٢(
 . رضا:)ت(يف   )٣(
 .شديدا): م(يف   )٤(
 .أي الشيوخ وكبار السن  )٥(
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 تالوة دعائك بقلبك، وأنت ساجد بعد انقضاء الركعتني، فأنشأ اهللا نصففحني وصلت 
 مرتاكام بعضه فوق بعـض، واشـتدت لوامـع الـربوق مـا خافـت النـاس عـىل سحابا قويا

أنفسها أن هيلكها، وأمواهلـا أن حيرقهـا، ودورهـا أن هيـدمها، وجباهلـا أن يـدكها، وصـمت 
 الصواعق، ونزل ]من شدة[ األرض واجلبال اآلذان من صواعق الرعود، حتى تزلزت

، وخافـت النفـوس أن حيملهـا، وأن يـذهب املاء من السامء حتى كادت الدور أن حيملها
هلكنا ال حمالة إن مل تدع اهللا وتسأله أن خيففه عنا، : باألموال من أرضها أن ينزعها، فقالوا

 فاسـتجاب اهللا يف احلـني، وانـرصفوا فسجدت ثانية وهم ينظرونك، وسألت اهللا ما طلبـوا،
 ؟شاكرين هللا ثم لك، وخصبت ديارهم كام أحبوا، فام يكون حالك حينئذ مع اهللا تعاىل

 تستعظم نعمته إليك هبذه، وتستحيي منه، ويكون حضورك مع اهللا حني وجود أما
 وأن تعرف هذه الكرامة لك أعظم مما كنت فيه مع احلضور مع اهللا تعاىل قبل هذا، فال بد

هبذا التصوير أن رؤيـة العبـد لربـه تزيـد أحـواال، وتـنقص أحـواال، وتعظـم عنـد مـشاهدة 
الكرامة له من اهللا تعاىل اخلارقة للعادة، وال شك أن األلفة باإلحسان تضعف قوة النظر إىل 
من كان منه؛ ألنك لو فكرت لوجدت أن فضل اهللا تعاىل لك، إذ جعلـك عـاقال، وعرفـك 

 من املسلمني، وعلمك ما جيب عليك له، ووفقك عىل فعله هـو أعظـم كرامـة به، وجعلك
ا عقلك اسـتعظاما يـشتد بـه هملك من اهللا من تلك الكرامة التي رضبناها مثال، ومل يستعظ

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .زلزلت): م(يف   )٣(
 .لشدة): م(يف   )٤(
 .حتملها): م(يف   )٥(
 . وقالوا:)ت(يف   )٦(
 .ما): م(يف   )٧(
 . وال:)ت(يف   )٨(
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 .احلضور إىل اهللا بمثل تلك الكرامة
وكذلك النبي موسى عليه السالم، اندهش عقله من نظره إىل اندكاك اجلبل حتى خر 

، ومل يندهش عقله من نظره إىل السامء، وما فيها وإىل اهلواء، وما يتكون مـن سـحاب صعقا
وبروق وأمطار، ثم يكون اجلو صحوا كـام كـان، وال شـك أن هـذه اآليـات لـيس انـدكاك 

 .هقلنااجلبل بأعظم منها إن مل تكن هي أعظم منه آية لوال املؤالفة فصح مجيع ما 
 ساحل لـه أويل هذه الرواية، وأن معانيها بحر الوأن مجيع هذه املعاين خترج من ت

، وأن املراد بالرؤية هـي عـىل مـا ذكرنـاه بـدليل ^ من قول النبي وال قعر، وأهنا ال شك
ال جيـوز  منها عليها، وأنه ليس كام أوهلا القوم مـن رؤيـة الـذات، وأن رؤيـة الـذات باطلـة،

 . وأن ذلك كفر،القول بوجود كوهنا
 ؟ما تقول يف كل هذا: لييلقلت لشيخي اخل
 :قال املحقق اخللييل

وأما تلخيص القول يف املسائل السابقة، فإن يف كل منها حمال للنظـر، وجمـاال للتأمـل 
ًملن أمده اهللا تعاىل بالفهم، ورزقه شـيئا مـن العلـم، وعـىل قلـة مـا يب مـن الفطنـة، واعـرتايف 

مـن جـواز » الكـشاف« قالـه صـاحب بالعجز والقصور يف أكثر األمور فإين قد تأملت فـيام
الوجهني يف سؤال الرؤية ملوسى عليه السالم، فلم أجد يف أحدمها ما يدل عىل خروجه من 
الصواب، وال خمالفته للسنة والكتاب، وما رفعه الشيخ عمن كان مكبا عىل قراءة الكشاف 

ك، وهو بـرىء من ادعائه أن موسى عليه السالم سأل الرؤية حقيقة فالزخمرشي مل يقل بذل
من عهدته، وإنام رصح بأنه سأل الرؤية ليبكت قومه ويلقمهم احلجر، ويتـربأ مـن فعلهـم، 

 وطلبتهم، وهذا مناف لدعوى أنه سأهلا وهو يريد ذلك حقيقة، ويبني له فساد اقرتاحهم
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 .اقرتافهم): م(يف   )٣(
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 مل يسأهلا إال ليتربأ من فعلهم مع ترصحيه يف غـري موضـع  إنه: قولهوكيف يظن به هذا مع
بأن موسى عليه السالم كان أعلم باهللا من أن جيوز عليه الظاهر، لكن ظاهر السؤال يـوهم 
أنه طلب حقيقة الرؤية وهلذا كان من أعظم ما حيتج به املخالفون يف شـبههم عـىل جوازهـا 
عىل اهللا تعاىل، ومحله أكثر أهل العلم من أصحابنا عىل الوجه الثاين لقربه مـن أفهـام العامـة 

اإلشكال املتصور من نفس سؤال الرؤية عىل ظاهر اللفظ، والوجه األول أصح يف هربا من 
النظر، وأليق باملحل؛ ألنه املطابق للغرض، واملالئم للمقصود، والكالم قـد يعـدل بـه عـن 

 .، ويكتفى بالقرائن يف ذلكاملعنى الظاهر إذا اقتىض له املحل معنى آخر لتورية
ه يف ظاهر األمر متحد الصورة لفظا، ولكنه خمتلف  أن الدعاء كلومثال اآلخر

¢ £ M  يفيد اإلباحة، M a `L :  بالقرائن الدالة عليه، فقولهمعنى
¥ ¤Lيفيد الوجوب، و  MQ P OLيفيد الوعيد والتهدد، و  M °  ̄®
±L ،فإن  يفيد إظهار القوة والتجلد، وهاتان الصورتان ال يراد هبام معنى األمر أصال

 . شاؤوه من املعايص، إن اهللا ال يأمر بالسوء والفحشاء]بفعل ما[ يأمر اهللا تعاىل مل

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 . التوبة:)ت(يف   )٢(
 . األمر:)ت(يف   )٣(
 .املعنى): م(يف   )٤(
 ).٣١(اآلية : األعراف  )٥(
 ).١٩٦(اآلية : البقرة  )٦(
 ).٤٠(اآلية : فصلت  )٧(
 ).٧٢(اآلية : طه  )٨(
 .ال): م(يف   )٩(
 .بام): م(يف   )١٠(
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وكذلك السحرة مل يأمروا فرعون بفعل ما فعله هبم لعـدم جـوازه يف ديـن اهللا قطعـا، 
 يـصنع وإنام أرادوا بذلك إظهار قوهتم يف الدين، وبيان تصلبهم فيه، وعـدم مبـاالهتم بـام

 هذه احلياة الفانية التي ال يعدوهنا شيئا، وربام كان ذلك من غريهم إلظهار اإلذعان فيهم يف
 .واخلضوع وإرادة الرتحم ال غري، وهكذا يف سائر املعاين

 إنام جاء ملعنى إسامع قومه اجلواب - عليه السالم -فإذا كان سؤال الرؤية من موسى 
 . سؤاهلاعن اهللا تعاىل باملنع فهو الغرض الكايف يف جواز

ومل يكن سؤاله إياها عىل هذه احلالة باطال، وال كفرا وال ضـالال، وإنـام يكـون حقـا 
وهدى وصوابا، وليس هو بمحجوج يف ذلك كـام تومهـه الـشيخ وفاقـا للجامعـة مـن أهـل 

 واجبة كام قاله، بل قد تكون واجبـة مـرة، السنة، وليس كل ما أمكنت املناديح فيه كانت
فضولة أخرى، فهي كغريها من القول املتنوع يف األحكام عىل ما تقتضيه وفاضلة طورا، وم

 .من األقسام
فقد يكون العـدول عنهـا أي التـرصيح باحلقـائق أوىل، وإن كـان ظاهرهـا الكفـر إذا 
اقتضاها املقام لغرض صحيح، ولكن الغوص عىل حقائق مثـل هـذه املعـاين ربـام ال يقتـدر 

 .املعاين والبيانعليه إال بعض الفرسان من علامء 
> = < ? @ M : وشاهد هذا قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم
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j ikq p o n m l   t s rL فانظر كيف جاز إلبراهيم 
 هبا عن نفسه من غري مندوحة، وال عليه السالم أن يتكلم بلفظة الرشك ثالث مرات خمربا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلزء األول

 

١٥٩

يف موضع تقية عىل نفس وال دين وال مال، وليس هو جمربا عىل ذلك، وال مأخوذا به، وقد 
كان له يف االحتجاج بغري هذا جمال رحب وسعة، وقد احتج عليهم بغريه يف غري مرة، كام 

ري معهم عىل رصح به يف كتاب اهللا تعاىل، ولكن رأى خطاهبم عىل هذا األسلوب، واجل
هذه الطريقة أقطع حلجتهم، وأدمغ لكلمتهم، وأبلغ لتبكيتهم، وأوضح إلعجازهم، فأثنى 

 .اهللا عليه بذلك، وحكى ما قاله هنالك
 وإذا كانت كلمة M0 / . - 2 1L : وقال تأييدا له

إبراهيم عليه السالم بالرشك الرصيح ملا كانت مسوقة هلدم قواعد الرشك، ومقولة إليضاح 
احلق مل تسم رشكا لفظا وال معنى وال عقال وال حكام، فكيف يصح يف مقالة موسى عليه 

 هبا تبكيت قومه وإقامة احلجة عليهم بسامع املنع من اهللا تعاىل أن السالم إذا كان مقصده
 .تكون باطلة وهي نفس احلق املبني

يف أحكام الظـاهر فموسى الكليم وإبراهيم اخلليل يف أحكام احلق سواء، وكلمتامها 
ممنوعتان سواء، ولكنهام كانتا مسوقتني إلزهاق الباطل وإثبات احلق، فهام يف معنى اجلـواز 
سواء، أم جيوز الفرق بينهام، وال فرق عند من عـرف احلـق، فهـام نفـس الـصواب وحقيقـة 
اهلدى، وال يكاد يصدر مثلهام إال عن منصب النبـوة، ولكـن ربـام خيفـى ضـياء النهـار عـىل 

 : قالعض األبصار وهللا در منب
ــــــــــدارج غــــــــــراوإذا ــــــــــت بامل    كن

 
  ِثــــــــم أبــــــــرصت حاذقــــــــا ال متــــــــار

  وإذا مل تــــــــــــر اهلــــــــــــالل فــــــــــــسلم 
 

ـــــــــــــــــصار ـــــــــــــــــاس رأوه باألب   ألن
 يف هـذه -عليـه الـسالم- كيف يسوغ التشبيه واالحتجاج بقصة إبـراهيم :فإن قلت 
 ؟اآلية الرشيفة، وقد اختلف املفرسون يف تأويلها

                                                
 ).٨٣(اآلية : األنعام  )١(
 .مقصوده): م(يف   )٢(
 .إذا): م(يف   )٣(
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ه، وهو عمدة املحققني وقول املنصفني، ولكن القوم قلناوجه احلق فيها ما  إن ال:قلنا
 قال ذلك يف -عليه السالم-إن إبراهيم : ملا مل يقتدروا عىل استخراج زبدها، قال قائل منهم

صباه، وهذا باطل؛ ألن حكاية الرشك ال معنى هلا عن صبي وال بالغ لغري فائدة، وأي فائدة 
 . الرشك عنه يف صباه]وحكاية[ السالم، يف جتهيل اخلليل عليه
 . لقومه، وليس بالقوي إنه قاهلا عىل معنى االستفهام إهياما:وقال آخرون
 .بزعمكم، وليس بيشء لعدم الداللة ME D CL  تقديره :وقال بعض
 تقديره تقولون هذا ريب وال دليل عليه أيضا، فليس الوجـه إال األول :وقال بعضهم

ب املفرسين وإمامهم يف املعاين والبيـان العالمـة الزخمـرشي مل يـذكر غـريه، ومل وهلذا إن نقا
 .واهللا أعلم. يلتفت إىل سواه، وهبذا كفاية

 فصـــــل
وأما ما ذكره من رشح احلديث الذي يرويه أهل السنة واجلامعة، يف رؤية اهللا تعاىل يف 

 :الدار اآلخرة، فينبغي النظر فيه من وجوه
 مراتب الناس بالتدريج من كونه هالال إىل أن يكـون قمـرا ثـم بـدرا،  تشبيه:أحدها 

وتشبيه أهل اجلهل بالعمي الذين ال ينظرون أصال، وليس هذا ممـا دل عليـه هـذا احلـديث 
لفظا وال معنى، فليس يف احلـديث إال رؤيـة اهللا رضورة ال يمكـن إنكارهـا، كـام ال يمكـن 

 متامه، واملراد أنه ال يمكـن أحـدا يف يـوم القيامـة إنكـار املبرص إنكار البدر املتجيل له يف ليلة
 .معرفة اهللا تعاىل

 M z y x w v u t s r q p oL ، M
°  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢± 
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 Ä ÃÂL فلم يبق يف القيامة موحد وال مرشك إال وقد رأى اهللا بمعنى عرفه 

إنكارها وال دفعها كام ال ينكر البصري إنكار رؤية البدر املتجيل له، رؤية رضورية ال يمكنه 
 فهي من آثاره أوردها باعتباره، وليس هي من هذا وما زاد عىل هذا من عبارات شيخنا

احلديث يف يشء، وكأهنا يف األصل من العبارات الصوفية التي ذكرها بعض رشاح ديوان 
 . فلينظر فيها الفارض يف القصيدة اخلمرية،ابن

 إذ ال يصح يف اآلخرة يف اجلنة أن يغفل عبد فيها من عبيده تعـاىل عـن : قوله:وثانيها
 أخـرى، وال أن يـذكره تـارة ذكره بعقله حلظة، وال أن يزيد عليه احلضور تارة، ويـنقص

بصفة دون صفة، ثم يذكره بعد حني بصفة أخرى؛ ألن له فيها ما تتمنى نفسه، وال تتمنـى 
 طرفة عني؛ ألهنا هي  قبل أن تتمنى حضورها مع اهللا، وأن ال تغفل عن ذكرها لرهباشيئا

 .انتهى. أهم يشء معهم يف قلوهبم، وهي أعظم مطلوهبم
 ما يدل عىل هذا، قال اهللا ^وليس يف كتاب اهللا تعاىل، وال يف احلديث عن رسوله 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / M : تعاىل
 6 5 4 3 2 1 0 = < ; : 9 8 7L ومل يقل أهل اجلنة 

 متبتلون، وال أهنم بذلك خماطبون، وال أنه ال بغري اهللا ال يشتغلون، وال أنه يف الذكر له
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١٦٢

يمكن غفلتهم طرفة عني عن مجيع صفاته تعاىل، وال أهنم دائمون عىل التنعم بحرضات 
ر كذلك جلاء به معظم آيات  األسامء والصفات يف كل حالة، ولو كان األمالقدس بجميع

 غريه من األهنار القرآن؛ ألنه أرشف األشياء وأجلها عند اهللا، وأعظمها قدرا، ولكان ذكر
املطردة، واألزواج املطهرة، واللحوم الشهية، والفواكه اللذيذة، وما شاهبها من النعم ال 

إنام هو من عبارات  و،يذكر إال بعدها بحكم التبعية ولكن هذا ما ال دليل عليه البتة
املتصوفة، ومقاالت الرهبان من النصارى، كام وجدناه يف بعض الكتب الفرنسيسية، حمتجا 
بذلك عىل أن التزويج يف اجلنة غري ممكن، وأن ذكر األزواج يف القرآن ليس عىل ظاهره؛ 

اع إليه،  حمال للشهوات، إنام هي لكامل معرفة اهللا تعاىل واالنقطألهنا ال ينبغي أن تكون
 .ولكن هذا باطل

ومجلة القول هاهنا أن اهللا غني كريم، وأن فضل اهللا واسع عظيم، وقد سبق يف وعده 
الصادق، أن لكل أحد فيها ما تشتهي نفسه، وتلذ عينه، فيجوز أن ختتلف منهم الشهوات، 

 .وتتنوع اإلرادات
 أتـم وأكمـل فمن كان مهته يف احلرضات القدسـية، والـواردات اإلهليـة، فهـي هنـاك

وأعظم وأجزل، فام نحن بمنكرين لذلك، أو يشء منه يف حق بعض املقربني، وإنام أنكرنـاه 
لزوم ذلك وعدم إمكان غريه هنالك لعدم الـدليل عليـه، وألن ظـاهر القـرآن خالفـه، وال 

 .يلتفت إىل مقاالت املتصوفني
 جنة، وما كانت لـذاهتا ولوال لذة الرؤية للمؤمنني ما كانت اجلنة: قوله: وثالثها

                                                
 .جلميع): م(يف   )١(
 .ذكره): م(يف   )٢(
 . يكون:)ت(يف   )٣(
 . ثانيها:)ت(يف   )٤(
 .أي الشيخ نارص بن أيب نبهان  )٥(
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١٦٣

 .انتهى. مع األولياء لذة
وهذا أيضا ال دليل عليه، والقول فيه كام سبق، وقد جرى الشيخ يف هـذه املـسألة إىل 
آخرها مع هذا املنوال، والقول فيه كله واحد، فال حاجة إىل تكرار املقال، وكفى به يف هـذا 

  .واهللا أعلم. املوضع
 
وأبقى املثال، فقال بالرؤية حمتجا باملثال، من جربائيـل يف صـورة  نفى املثل الغزايل

 ؟^دحية، وبرؤيا املنام من النبي 
 

 هذا رجل قاس اهللا باملالئكة، وهذا باطل، واهللا ال يقاس بـيشء، ومـن عـرف نفـسه 
 !؟فقد عرف ربه، فإن كان الروح ال يمكن رؤيتها، وال أن تنقاس وتشكل فكيف خالقها

 فإن كان اإلدراك اإلحاطة، M 7 6 5L : يمنعه ظاهر القرآن: الثاين
 MY : ولو جاز ذلك جلاز أن يقال يف! ؟فاإلحاطة بالبرش غري ممكنة، فكيف هذا التمدح

 \ [ ZLأن يكون االستواء عىل ظاهره، وأن  املستوي هو املثال، وهو املعرب 
فال غرو حينئذ أنه موصوف باليد  M ò ñ ð ïL : عنه باهللا، وكذلك القول يف

والرجل والعني والتشكيل، وهذا باطل فكيف للغزايل بتأويل خلق اهللا آدم عىل صورته، 
                                                

هــ، اشـتغل أول عمـره ٤٥٠أبو حامد حممـد بـن حممـد الغـزايل، مـن كبـار أئمـة الـشافعية، ولـد عـام   )١(
شهرها إحياء علوم الدين والوسيط يف الفقـه، تـويف بالفلسفة وعلم الكالم، له مؤلفات عديدة من أ

 .١٩/٣٢٣ سري أعالم النبالء :ينظر. هـ٥٠٥عام 
 ).١٠٣(اآلية : األنعام  )٢(
 ).٥(اآلية : طه  )٣(
 . إنام:)ت(يف   )٤(
 ).٤٢(اآلية : القلم  )٥(
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١٦٤

 . كام قال الغزايل مفهوم قول ابن الفارضفاالضطراب ظاهر، وكذلك
 فـإن كـان شـيئا خلقـه اهللا فـتجىل ؟هذا املثال هو يشء خلقه اهللا أم هو خـالق: الثالث

 وإن كـان غـري خملـوق فكيـف سـامه ؟، فهل جيوز أن يعتقد يف هذا املخلوق أنـه اخلـالقله
.  األقيـسة ينكـشف التلبـيس إن شـاء اهللا فبهـذه؟مثاال، ومل يقل هو ذات اهللا عىل احلقيقة

 .والسالم
 

 وإنه يف ذاته معلوم الوجود بالعقول، :يقول يف التوحيد مما يوجد يف كتاب اإلحياء
رئي الذات باألبصار نعمة منه ولطفا باألبرار، يف دار القرار، وإمتاما منه للنعيم بالنظر إىل م

 .وجهه الكريم
 ؟ هذا الكالم يوافق أم ال

 
 .هو موافق ملذهبهم السقيم، وأما عند أهل احلق فال يستقيم: نعم

 
صوت وال حـرف، كـام  سمع كالم اهللا بال -عليه السالم-وإن موسى : كالمه من

ــرار ذات اهللا تعــاىل يف اآلخــرة مــن غــري جــوهر وال عــرض،  مــا تقــول يف هــذا [تــرى األب
                                                

 . لذلك:)ت(يف   )١(
 الفارض، يقال له سـلطان العاشـقني، عمر بن عيل بن املرشد احلموي األصل املرصي املعروف بابن  )٢(

ويكنى بأيب حفص، ويلقب برشف الدين، شاعر صويف أخذ عـن ابـن عـساكر، وأخـذ عنـه احلـافظ 
 .٢٢/٣٦٨سري أعالم النبالء : ينظر. ديوان شعر، رشح قصيدة عامر البرصي: من آثاره. املنذري

 ).ت(سقطت من   )٣(
 .فهذه): م(يف   )٤(
 .»إحياء علوم الدين«يعني كتاب الغزايل   )٥(
 .يعني صاحب اإلحياء  )٦(
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١٦٥

  ؟ عرفني وجه احلق]الكالم
 

 .هو كام سبق
 

 
  أيـــــا شـــــيخنا نـــــور اجلهالـــــة والعمـــــى

 
ــــالعلم الــــرشيف مكرمــــا   ومــــن كــــان ب

  ا وملجـــأومـــن للـــورى أضـــحى مـــالذ 
 

  ومهـــــام ظـــــالم اجلهـــــل فـــــيهم تـــــدهلام
ــــشمس ضــــوؤه  ــــر ال ــــور يبه   أضــــاء بن

 
ـــام ـــىل س ـــذي للع ـــان ال ـــن خلف ـــعيد ب   س

ــــــــا  ــــــــة ربن   ومــــــــاذا تقــــــــول يف مقال
 

ـــــــاعلام ـــــــه خـــــــر ف ـــــــام جتـــــــىل رب   فل
  فكيـــــــف جتليـــــــه وكيـــــــف ظهـــــــوره 

 
  وكيــــف انــــدكاك اجلبــــل حيــــث هتــــدما

ــــــده  ــــــك العظــــــيم عبي ــــــم ذو املل   وكل
 

ـــن ذي ا ـــرى م ـــف ت ـــتكلامفكي ـــالل ال   جل
  أفـــــــدين فـــــــإين يف ظـــــــالم مـــــــدهلم 

 
ــــدهلام ــــا م ــــشف ظالم ــــوك أن تك   وأرج

ِويــــا ســــيدي هــــب يل جوابــــا مــــرصحا  ِّ  
 

  فإنــــــك للظمــــــآن مــــــاء مــــــن الــــــسام
  

  مثـــــــال جتـــــــىل ربنـــــــا مثـــــــل قولـــــــه
 

ـــع ملـــك الـــسام ـــاىل وجـــاء الـــرب م   تع
ــــــث ال حيــــــسبونه  ــــــاهم حي   ومثــــــل أت

 
ـــى ـــن هيـــود هبـــم عم ـــضري م ـــرب الن   حل

  بمعنـــــــى أتـــــــاهم بأســـــــه وكـــــــذلكم 
 

ـــــــــدما ـــــــــره فته ـــــــــه أم   جتـــــــــىل علي
  ولـــــــيس جتليـــــــه يفيـــــــد انكـــــــشافه 

 
ــــــا ــــــه وكرم ــــــل اإلل ــــــه ج ــــــذات ل   ب

  وأمـــــــا كـــــــالم اهللا للعبـــــــد فـــــــاقتبس 
 

  حقائقـــــه مـــــن قـــــول خالقنـــــا ومــــــا
ــــــرة  ــــــم اهللا جه ــــــد كل ــــــرش ق   ومــــــا ب

 
  ولكــــن بــــوحي أو حجــــاب لــــه عمــــى

                                                 
 ).م(سقط من   )١(
 ).١٤٣(اآلية : األعراف  )٢(
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١٦٦

  كــام قـــد أكـــن النطـــق يف العوســـج الـــذي
 

ــــــه ــــــامب ــــــيم وأهل ــــــد الكل ــــــم العب    كل
ــــا يف اخلطــــاب ومظهــــرا    فكانــــت حجاب

 
ــــنفس ــــافهامل ــــا صــــاح ف ــــالم اهللا ي     ك

  
 

ما يوجد يف كتب القوم من إثبات رؤية الباري، فكيف يكـون اعتقـاد القـارىء عنـد 
 ؟قراءته إياها عند الناس

 
وعدم حقها، ومنع جوازها، وأمـا قراءهتـا مـع النـاس حيـث ال خيـاف يعتقد باطلها 

 .واهللا أعلم. الفتنة منها عليهم فجائز وال سيام إن كان لغرض يبيح ذلك
 

 
 :ومما قاله الشيخ أبو حممد نارص بن أيب نبهان

 : وأما اإلرادة فلها معنيان أيضا لوجهني
 علمها من اخللق، التي يتعلق علمها علم العدد املنهي العبـاد يداإلرادة املق: األول الوجه

إن اهللا مل يرد الكفر من الكـافر ليكـون كـافرا، إن : عن التفكر فيه بضعف العقول من قوهلم
كان املعنى أن اهللا ملـا خلـق اخللـق فكتـبهم بقدرتـه يف اللـوح املحفـوظ يف عـامل الغيـب قبـل 

كتب علمه بام كان أو سيكون، وكتب علمه بالـشقي وعلمـه ظهورهم إىل عامل الشهادة، أو 
بالسعيد، فلام أراد ظهورهم من عامل الغيب إىل عامل الشهادة خلق نفوسا خبيثة نكدة ردية يف 
أصل تكوينه هلن، وخلق هلن شهوة خبيثة ردية، وخلق فيهن هوى خبيثا رديا، وخلق فيهن 

                                                
 . بنفس:)ت(يف   )١(
 .املفيد): ت(يف   )٢(
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١٦٧

 .إرادات خبيثة ال تريد إال املعصية
 تكوينها حتى تكون مع شدة خبثها، وشدة خبـث هـذه القـوى فيهـا ال كذلك أصل

تريد الطاعة أبدا ولو استطاعتها حكمة منه يف ذاك ليعصيه من جيعل نفسا منها يف جسد من 
علم أنه ليعصيه إرادة منه هبذه اخللقة من أصل التكوين، ال بد من أن تعصيه؛ إذ اخللقـة ال 

ا طيبة يف أصل تكوينه هلـن، وخلـق فـيهن حمبـة طيبـة تكون بذلك إال عاصية، وخلق نفوس
ًمجيلة، واختيارا حسانا وإرادات حسنة، ال حتب وال تريد إال الطاعة من أصل اخللقة كذلك 
ولو استطاعت املعصية، وجعلها اهللا تعـاىل يف أجـساد مـن علـم أنـه ليطيعـه وال بـد مـن أن 

 طائعني له، فهذا من علم القـدر املنهـي تطيعه؛ ألهنا خملوقة عىل جبلة الطاعة، فيكون أهلها
 .عن التفكر فيه

ومثل هذا املعنى ينبغي أن ينزه اهللا عن وصـفه هبـذه اإلرادة بخلقـه؛ ألهنـم يكونـون 
 حيلـة ألحـد مـنهم عـىل جمبورين عىل فعل الطاعة، وعىل فعل املعصية، وأصل اخللقـة ال

 ونـزه اهللا عنـه فـال أقـول ا هذا املعنىخالف اخللقة التي خلقه اهللا عليها، وإن كانوا أرادو
 .انتهى. بتكفريهم وال بخطئهم

وهذا مما أشكل علينا حله وعلم تأويله؛ لشدة غباوتنا، وقلة درايتنـا، فلـم : غريه قال
ومثل هذا املعنى ينبغي أن ينزه : نعرف كناية اهللا لعلمه ما هي، ومل ندر ما أراد الشيخ بقوله

، فهـل كـان مـن الواجـب الـالزم ادة بخلقه، إذا أخرب ما قاله هنـااهللا عن وصفه هبذه اإلر
 ما قالته الفسقة اجلربية املتمـسكون بحبـل تنزيه اهللا عن مثل هذه الصفات التي تفيض إىل

ِاملشيئة دون حبل األمر من اهللا للربية، فتفضل سـيدي عـىل اخلويـدم بتفـصيل مـا أتـاه هـذا  ِّ
                                                

 .وال): م(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .هذا): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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تفكـر يف هـذه اإلرادة، مــع عـده هلـا أهنــا مـن أحـد وجــوه الـشيخ، وهـذا ويف النهـي عــن ال
اإلرادات، فبـاهللا مـا سـألتك عـن هـذا إال ابتغــاء وجـه اهللا، لعـسى أن أكـون مـن املتعلمــني 

 .الصادقني، والسالم عليكم من ولدك الفقري صالح بن عيل
 

األثـر، غنـي عـن أما القول يف اإلرادة فهو مـستفاض يف : وأنا أقول إن شاء اهللا تعاىل
إن اهللا تعاىل خلق للكافر نفسا خبيثة، وجعل هلا هـوى خبيثـا، وإرادات : النظر، وأما قوهلم

 خبيثة، وشهوة خبيثة يف أصل التكوين، وركبها يف جسد من علم أنه يعصيه فهو ال يريـد
هـذا إال املعصية، وال يستطيع الطاعة؛ ألن أصل خلقته عىل ذلك، وزاد بعض املبطلني عىل 

أن اهللا تعاىل ملا أراد أن خيلق اخللق من أديم هذه األرض من تراهبا الطيب واخلبيث، واحللو 
واملر، والكدر والصايف، والطـاهر والقـذر، فتنوعـت أبنيـة اخللـق مـن هـذه األرض، فمـن 
أصاب بنيته من هذا الطني اخلبيث املـر الكـدر القـذر النـتن، مل تركـب فيـه إال نفـس خبيثـة 

ئة فاسدة، ال تعمل اخلري وال تستطيعه، وال هتوى إال اخلبيث والرش فهي تطيعـه، رشيرة سي
 .ومثل هذه املعاين إن خرجت عىل معنى املجاز فال أقول بعدم جوازها

 :وإن كانت يراد هبا معنى احلقيقة فهي باطلة لوجهني
خللقـة  أهنا قول باجلرب رصيح؛ فإهنا إن كانت ال تستطيع فعل اخلري ألصـل ا:أحدمها

فتكليفها باطل، وخطاهبا به عبث واهللا حكـيم وال يكلـف نفـسا إال وسـعها، وهبـذا القـول 

                                                
 ولد يف بلدة ، أشهر تالميذ املحقق اخللييل من، فقيه وعامل،  صالح بن عيل بن نارص بن عيسى احلارثي)١(

: مـن تالميـذه، اشـتهر بلقـب املحتـسب ،  وقتـل أبـوه وهـو صـغري، ـه١٢٥٠املضريب بالقابل عام 
علـم « : من مؤلفاتـه، وابنه األمري عيسى،والشيخ عامر بن مخيس املالكي، اإلمام نور الدين الساملي
 تـويف عـام ،»بعني املصالح يف أجوبة الـشيخ صـالح«مجعت أجوبته وسميت  ,»الرشاد يف علم اجلهاد

 .١٨٨ص، ٢ ج،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلباضية: ينظر .ـه١٣١٤
 .يزيد): ت(يف   )٢(
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تنهدم أصول الرشائع كلها، فال وجه إلنزال الكتب، وإرسال الرسل إىل من خلقه اهللا تعاىل 
 .عىل حالة يعلم أنه ال يستطيع تركها

م املرشك بعـد بلـوغ الغايـة إن هذا القول معلوم باملشاهدة بطالنه، وقد يسل: وثانيهام
منه يف أفعال الرش، ومقاتلة اإلسالم، وإيذاء الرسل، واجلـرأة عـىل اهللا تعـاىل بـام ال حيـىص، 

 .فيحسن بعد ذلك إسالمه، واخللقة واحدة، والنفس هي النفس األوىل
 أنا أكثـركم حـسنات؛ ألين كنـت :يقول -رضوان اهللا عليه-وكان عمر بن اخلطاب 

 .هلية سيئات، وكان منهم القتل والوأد وغريه، فأسلموا وحسن إسالمهمأكثركم يف اجلا
وقد عمر سحرة فرعون يف الرشك، وما بني إسالمهم ودخـول اجلنـة إال قـدر سـاعة 

 اخلبيثة التي كانت فيهم من أصل ]والشهوات واإلرادات[من النهار، فأين تلك النفوس 
، ما هلم عليه من سلطان، أيقولون عىل اهللا ما أليس هذا من نوع اهلذيان! ؟اخللقة والتكوين

ال يعلمون، بل هم قوم جيهلون، وتعاىل اهللا عام يقولون، سبحانه وتعاىل عام يقول املبطلـون 
علوا كبريا، تسبح له السموات واألرض ومن فيهن، وإن من يشء إال يسبح بحمده، ولكن 

 .واهللا أعلم. ال تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليام غفورا
 

 
 وإن كان غري خملوق فام ؟ فإن كان خملوقا فام صفة خلقه؟القرآن خملوق أم غري خملوق

 ؟صفته واالعتقاد فيه
 

 .واهللا أعلم.  االعتقاد كاف فيه إن شاء اهللاهذا هو القرآن كالم اهللا ووحيه وتنزيله،

                                                
 .واإلرادات والشهوات): م(يف   )١(
 .وهو هذا): م(، ويف )ت(كذا يف   )٢(
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: 
 الـشامخي يف مباحـث خلـق القـرآن مـن قد تأملت ما أورده الشيخ سعيد بـن قاسـم

االحتجاج، فعلمت أنه عـىل رصاط مـستقيم، ال زيـغ فيـه وال اعوجـاج، وقـد اكتفينـا عـن 
 .اإلعادة بام فيه اإلفادة؛ ألنه قد جاء باحلسنى وزيادة

 فلم نر فيام تعلق فيه املختلفون إال شبها لفظية ال تصلح لتقويم الرباهـني، :وباجلملة
يه هبـا عـىل غـري دليـل واضـح مـستبني، وإنـام ارتبـك فيهـا بعـض األكـابر فأنى يصح أن نأت
 ومن يف طبقته من األقدمني، فتداولتها اآلثار، وملئت منها األسـفار، كالشيخ ابن النرض

وعدت يف زماهنم مسألة رأي ال دين، وما ذلك إال لظهور النزاع، وعدم تأيت اإلمجاع منهم 
ق، وأبرص الصدق، أن يأخذ باألعدل، تاركا لألهـزل، يف كل حني، وعىل كل من عرف احل

 . وال مني عني فرض له عىل األصح وفرض عني لبس فيهفإنه من غري
وإنام عد اختالفا كام ساغ من مثله يف املسائل اخلالفية كـالقول بطهـارة دم البـاغي يف 

ثبتا رأيا، ورسام عىل ما هبام اآلثار املغربية، وحتريم رشب قهوة البن يف اآلثار املرشقية، فقد أ
من وهن يف الربهان، ووضوح احلق يف خالفها للعيـان، ويف أقـوال الـسلف مـن الـصحابة 
واخللف من نظري هذا يف النوازل الفقهية ما ال حيىص عده، وال يكاد حيرص حده، وكفى بـه 

 .واهللا أعلم. عن اإلطالة

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
ن سـليامن بـن عبـد اهللا بـن أمحـد مـن علـامء الثلـث الثـاين مـن القـرن هو العالمة الفقيه الشيخ أمحد بـ  )٢(

أشـعر العلـامء وأعلـم : السادس، نشأ يف سامئل، كان قوي الذاكرة آيـة يف احلفـظ، وقـد قيـل يف حقـه
 .ودةوأخـرى مفقـ» الـدعائم«كتـاب : الشيخ مبارك بن سليامن، مـن مؤلفاتـه: الشعراء، من شيوخه

 .١/٣٨١إحتاف األعيان : ينظر
 ).ما(زيادة ) ت(يف   )٣(
 .به): ت(يف   )٤(
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زمان، واملتعلـق بـه املخـرب عنـه، والتغـري وأخباره تعاىل ال تتعلق بال: عن بعض قومنا

عليه ال عىل األخبار كام يف األخبار ويف السنة إىل األزل، ال يترصف بيشء من األزمنة، إذ ال 
مايض وال مستقبل وال حال بالسنة إىل اهللا تعاىل لتنزهيه عـن الزمـان، كـام أن علمـه أزيل ال 

اول التنبيه عىل أن القرآن أيضا قد يطلق عىل يتغري بتغري األزمان، وملا صح بأزلية الكالم، ح
 . والقرآن كالم غري خملوق:فقالهذا الكالم النفيس القديم، كام يطلق عىل النظم املتوىل، 

وعقب القرآن بكالم اهللا مما ذكـر املـشايخ مـن أنـه يقـال القـرآن كـالم اهللا تعـاىل غـري 
م أن القرآن املؤلـف مـن األصـوات خملوق، وال يقال القرآن غري خملوق لئال يسبق إىل الفه

واحلروف قديم، كام ذهب إليه احلنابلة جهال أو عنادا، وأقام غري املخلوق مقام غري احلادث 
القـرآن «تنبيها عىل احتادمها، وقصد إىل جري الكالم عىل وقـف احلـديث حيـث قـال عـم

، وتنصيـصا عـىل حمـل » إنه خملوق فهو كافر بـاهللا العظـيم: قالكالم اهللا غري خملوق، ومن
اخلالف بالعبارة املشهورة فيام بني الفريقني، وهو أن القـرآن خملـوق أو غـري خملـوق، وهـذا 
يرتجم هلذه املسألة بمسألة خلق القرآن أي يقال هلذه املسألة مسألة خلق القرآن، فال يستلزم 

 غري خملوق، من قال هبذا القول أنه أوجب خلقه، بل كذلك جرت تسميتها مع من يقول إنه
 إىل إثبـات الكـالم النفـيس ومع من يقول إنه خملوق، وحتقيق اخلالف بيننا وبينهم يرجـع

ونفيه، وإال فنحن ال نقول بقدم األلفاظ واحلروف، وهم ال يقولون بحدوث كالم نفيس، 
معنى له ودليلنا ما مر أنه ثبت باإلمجاع وتواتر النقل من األنبياء من أن اهللا تعاىل متكلم، وال 

                                                
 .عليه السالم: أي: عمر، وعم): ت(يف   )١(
وال يـصح يشء مـن ... احلديث مـن مجيـع طرقـه باطـل: ٣٦١ ص املقاصد احلسنةقال السخاوي يف   )٢(

 .ذلك، أسانيده مظلمة ال ينبغي أن حيتج بيشء منها، وال أن يستشهد هبا أحد اهـ
 .ه يرجعإن): م(يف   )٣(
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 . اللفظي احلادث بذاته تعاىل فتعني النفيس القديمسوى أنه متصف بالكالم، ويمتنع قيام
وأما استدالهلم بأن القرآن متصف بام هو من صفات املخلوق، وسامت احلدوث من 
التأليف، والتنظيم واإلنزال والتنزيل، وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إىل غري ذلـك، 

حلجة بذلك عىل احلنابلة ال علينا؛ ألنا قائلون بحـدوث الـنظم، وإنـام الكـالم يف فإنام تقوم ا
املعنى القديم، واملعتزلة ملا مل يمكنهم إنكار كونه تعاىل متكلام ذهبـوا إىل أنـه مـتكلم بمعنـى 
إجياد األصوات واحلروف يف حماهلا، أو إجياد أشكال الكتابة يف اللـوح املحفـوظ، وأن يقـرأ 

 بينهم، وأنت خبري بأن املتحرك من قامت به احلركة ال من أوجدها، وال يصح عىل اختالف
 .اتصاف الباري باألعراض املخلوقة له تعاىل عن ذلك علوا كبريا

ال يوجب ذلك يف صفات اهللا تعاىل أن يكون متكلام بغريه أن لو قدر أن : قال املؤلف
ن خيلق يف اللوح كالما عربيا منظوما كالم القرآن خملوق؛ ألن الباري سبحانه وتعاىل قادر أ

آيات عظيمة بالغـة يف الفـصاحة معجـزة لفـصحاء مـن خلقـه، فيـه توحيـد ووعـد ووعيـد 
 أن ينـزل بـه إىل رسـول مـن - عليه السالم-، ويأمر جربائيل وأخبار وأمثال، وهني وأمر

ن ينـزل بـه عـىل رسله تعاىل، ويكون فيه كالم خلقه اهللا يف اللوح املحفوظ، وأمر جربائيـل أ
 . ذلك الرسول^رسول اهللا 

فلو فعل اهللا ذلك فلمن ينسب ذلك الكالم ألذلك الرسول أم جلربائيل أم ينسب إىل 
هذا كالم اهللا تعاىل، وقد رشطنا :  ينسب إىل اهللا تعاىل، فيقال جيوز أالاهللا تعاىل، وهو ال

ألن إضافة الكالم إىل اهللا عىل وجهني، أنه خلقه، فكان يف اللوح املحفوظ كام شاء أن خيلقه؛ 
 كالمه تعاىل الذي هو موصوف به ذاته أنه مل يزل متكلام، فذلك كالمه هو غري خملوق، ومن

                                                
 .كالم) ت(يف   )١(
 .وأمروهني): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .ال): ت(يف   )٤(
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١٧٣

 . إنه خملوق فقد كفر باهللا تعاىل:قال
سـامء اهللا تعـاىل، : والوجه أنه ينسب إليه كل يشء خلقه بغري واسطة خملوق كام يقـال

 روح اهللا، كـذلك عيـسى عليـه الـسالم روح اهللا، وجربيـل: الوأرض اهللا تعاىل، وكام يقـ
 ]اهللا[الكالم الذي قدرنا أنه لو خلقه يف اللـوح املحفـوظ فينـسب إىل اهللا تعـاىل أنـه كـالم 

وكتاب اهللا، وآيات اهللا، وأمر اهللا، وهني اهللا، وأخبار اهللا، ووعد اهللا، ووعيد اهللا، واملعنى أنه 
 املخلوقني، بل خلقه اهللا تعاىل هو كذلك، فأضيف إىل اهللا إضافة إبداع مل يكن أنه كالم أحد
 .له، وإقرار أنه عن اهللا

 إن كالم القـرآن هـو خملـوق ال يوجـب أنـه وصـف اهللا تعـاىل بأنـه :فصح أن من قال
متكلم بصفة هي من صفات ذاته قائمة بذات غريه من خملوقاته، غريه من أهل مذهبـه كـام 

 يوجب بذلك أن يكون متـصفا بـاألعراض املخلوقـة، ومجيـع مـا آتـاه مـن بيناه سابقا، وال
 خلق القرآن أراها متالشية عـىل هـذا املثـال، وأمـا إثباتـه أن كـالم اهللا كـالم قواعده لنفي

ألن  نفسه هو غري خملوق فذلك حق، ولكن هـذه القاعـدة ال تـستلزم حكـم كـالم القـرآن؛
 .كالم ذات اهللا الذي هو من صفاته

ِ تفضل سيدي:ل السائلقا ِّ َّ بالنظر يف مجيع هذا وإيضاح ما عندك فيه، فإننـا لـذلك 
 ؟حمتاجون، ويف معرفته راغبون

 
نظرت والذي معي أن قول الشيخ يف هذه املسألة عىل سبيل اإلمجال غري خارج مـن 

 .واهللا أعلم. الصواب، وهذا كاف يف هذا املوضع عن اإلطالة بالبحوث
                                                

 .جربائيل): م(يف   )١(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
 .النفي): ت(يف   )٣(
 . املحقق اخللييل:أي  )٤(
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١٧٤

 
ما قول سيدنا إمام العرفان سعيد بن خلفان اخللييل أبقاه اهللا وارتضاه، وجعل اجلنـة 

 إن القرآن الذي هو صفة الذات، الذي هو :يقول فيمن له ويل وسمعه -إن شاء اهللا-مأواه 
 علمني ؟ما تكون منزلته عنده، أيبقى عىل واليته أم كيف يسعه فيه. مشتق من العلم خملوق

 . الثواب، ولك األجر من اهللا الوهاباهللا وأرشدين إليه حتظ بجزيلذلك مما علمك 
 

اهللا أعلم، والذي عندي أن علم اهللا تعاىل وكالمه القديم األزيل الذي هـو صـفة مـن 
صفات ذاته ال جيوز القول بخلقه، ومن قال بذلك كفر وجتب الرباءة منه، وهذا مما ال يسع 

 .اجلهل به
 هذا العلم والكالم أن يسمى قرآنا فالقول بخلقه يكون عـىل هـذا وإذا ثبت وجاز يف

 نفس القول بأن القرآن هو علـم  وال جيوز االختالف أبدا يف ذلك، لكن،ًكاالقائل به هال
اهللا وكالمه القديم األزيل الذي هو صفة من صفات ذاتـه، هـو الـذي تنازعـت فيـه األمـة، 

 الركب، وعظم فيـه اخلطـر؛ إذ ال بـد مـن وجـود  فيه األعالم، وتصاكت عليهواضطرب
اخلطأ يف أحد القولني قطعا، فإن اعتربته من حيث اللغة واملعنى فاللغة تأباه إذ ال يطلق اسم 

 اهللا أقـرأ، :القرآن لغة عىل علمه تعاىل الذايت، فال يقال قـرآن اهللا بمعنـى علمـه، وال يقـال
 والـشهادة، وال قـراء الغيـوب يف موضـع عـامل اهللا أعلم، وال قارىء الغيب: مكان قولك

 .الغيب والشهادة، وعالم الغيوب

                                                
 .بجميع): م(يف   )١(
 .ولكن): م(يف   )٢(
 .واضطربت): م(يف   )٣(
 .يقول): ت(يف   )٤(
 .بالغيب): م(يف   )٥(
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١٧٥

فصح أن القرآن لغة هو غري العلم الذايت وال شك، وإذا مل جيـز أن يطلـق عـىل العلـم 
 . عىل اآلخر ألهنام بمعنى، وما مل يثبت يف أحدمها مل جيز؛الذايت فكذلك الكالم الذايت

 بواسطة الناموس األعظم ^آن الذي أنزله اهللا عىل رسوله وأما اعتباره معنى فالقر
 هـو هـذا القـرآن املتلـو عنـدنا باأللـسنة، واملـسموع -عليه الـسالم-روح القدس جربائيل 

باآلذان أصواتا مقطعة بحروف وكلامت مرتلة، فال يسع الشك يف أنه هو القرآن الذي جيب 
 وعليه، ومن شك فيه أرشك فكيف بمن رده اإليامن به عىل من بلغ إليه، وتقوم به احلجة له

 .أو أنكره
وقد اتفقنا نحن واألشعرية أنه خملوق، ورصح بذلك الـشيخ أبـو سـعيد وحممـد بـن 

، واتفق عليه أصحابنا املغاربة وفاقا للمعتزلة، وال منكر لذلك فيام -رمحهم اهللا- حمبوب
 .بغري دليلقيل إال بعض احلنابلة جهال منهم باحلق، وعنادا ومكابرة 

وإذا ثبت أن هذا هو نفس القرآن الذي ال يسع الـشك فيـه، وال رده وال اجلهـل بـه، 
فالقول بأن القرآن صفة ذاتية قديمة، كام رصحت به األشاعرة يقتيض وجـود قـرآنني جيـب 

 :اإليامن هبام
 هو املوجود عندنا، وهو الـذي بعـث بـه الرسـول إلينـا، وقامـت بـه احلجـة :أحدمها

 .علينا
 قرآن هو عند اهللا تعاىل صفة من صفات ذاته القديمة األزلية، وهو عني هذا :الثاينو

القرآن وحقيقته، إال أن عقول البرش تقرص عنه، فال تبلـغ إليـه وهـو ممـا اسـتأثر اهللا بعلمـه، 
وهذا غري مسلم لعدم الدليل عليه، وألن اهللا مل يدعنا إىل اإليامن به، وال ثبت ذلك عن النبي 

 . عن غريه من الرسل يف يشء من الكتب السابقة، وال^
                                                

 .خيطر): ت(يف   )١(
من أكرب علامء عامن واملذهب اإلبايض، توىل رئاسة العلم أيام اإلمام الصلت بن مالـك اخلـرويص يف   )٢(

 .١٥٠دليل أعالم عامن ص : ينظر. العقد األول من القرن الثالث اهلجري، له أجوبة فقهية كثرية
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١٧٦

وإذا كان اإليامن بالقرآن حاصال بدونه، وقيام احلجة موجودا هبذا القرآن الذي معنا 
فالقول بأن حقيقة القرآن غريه باطل؛ ألنه من باب إنكار احلقائق ورصفها إىل أمور متحيلة 

 اهللا وكالمـه، إنـام هـو مـن بـاب بغري حجة، وذلك باطل، وتعلقهم يف هذا بأن القرآن علـم
إنـه كلمـة اهللا أو : االستدالل بألفاظ مشرتكة، فال حجة هبا؛ ألهنا متأولة، فقوهلم يف القرآن

 أنـه كلمـة اهللا، ولقـد احـتج هبـا بعـض -عليـه الـسالم-كلامته أو كالمه كالقول يف املـسيح 
ريم كاسـتدالل هـؤالء النصارى عىل أنـه غـري خملـوق؛ ألنـه روح اهللا وكلمتـه ألقاهـا إىل مـ

اجلامعة عىل إثبات القرآن صفة ذاتية بأنه كالم اهللا، وليس يف ذلك من دليل جلواز أن تكون 
ناقة اهللا وبيته وكلمته وروحه، ومتى قيل : ًاإلضافة ملعنى االختصاص له ترشيفا كقولك

 .إنه علم اهللا فاإلضافة فيه كذلك: يف القرآن
 العرش، وهو عىل املسافرين عذاب واصب وبالء،  كالغيث رمحة رب:ومثله قوله

الغيث رمحة اهللا ال يراد به أن الغيث : فرمحة اهللا صفة من صفات ذاته القديمة األزلية، فقولنا
̀ M :  من رمحة اهللا يف قوله تعاىل^صفة من صفات ذات اهللا تعاىل، وقد ثبت أن النبي 

 d c b aL،وقال :  M T S R Q P O N M
 W V UL هو من رمحة اهللا التي هي صفة من صفات ^ وليس املعنى أن النبي 

ذاته القديمة األزلية؛ ألنه خملوق وهي قديمة فكذلك علم اهللا إن عرب به عن يشء من 
 .معلوماته كالقرآن

أنـا : ولقد رأيت يف كالم بعض املتصوفة وقد أنكرت عليه حاله، فقال ملن أنكر عليه
علمه، وهو كالم بديع يف غاية احلسن، وليس املراد به أنه من علم اهللا من علم اهللا الذي ال ت

                                                
 .كقوله): م(يف   )١(
 ).١٠٧(اآلية : ءاألنبيا  )٢(
 ).٧٣(اآلية : القصص  )٣(
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الذي هو من صفات ذاته، ولكن أراد أنه من معلومات اهللا التي ال تعلمها أنت يا خماطب، 
 .ومثل هذه العبارات شائع كثري فهو أصل كبري

 قديمـة وهذا القدر كاف فيه للبيان، فالعدول عنه إىل أن القرآن علـم نفـيس، وصـفة
 .ذاتية بغري سلطان من اهللا يؤيده، وحجة حق من عقل أو نقل يعضده ال سبيل إليه

 فإذا مل يكن القرآن صفة ذاتية من صفات اهللا تعاىل فكيف الوجه فيه، وهو :فإن قلت
 وإذا مل يكن عىل هذا الوجه فكيـف تـصح نـسبته إىل ؟كالم اهللا ووحيه بال خالف يصح فيه

و مـن كالمنـا يف هـذا االعتبـار، إذا كـان املرجـع بـه إىل نفـس األصـوات اهللا تعاىل، وإنـام هـ
 ؟ إلينا أشبهواحلروف والكلامت فنسبته

 عـن اخلـوض  أجتاىف عن هـذه املـسألة، وأتنكـبًاجلواب اهللا أعلم، وأنا كثريا ما
ل فيهـا  هذه احلقائق قارصة، لكن ليس بدعا لو قيـفيها؛ ألن عقول أمثالنا عن إدراك مثل

عىل سبيل املذاكرة إنه إذا مل يثبت ما قاله اجلامعة يف القرآن أنه صفة ذاتيـة فقـد رجـع القـول 
 .بالرضورة أنه من صفات أفعاله سبحانه وتعاىل، وهو الظاهر فيه

وأما القطع فيه بأنه كان يف نزوله عنه تعاىل عىل صفة خمصوصة معلومة لنا فال سبيل 
 إن اهللا تعاىل خلقه مكتوبا كذلك يف اللوح املحفوظ، وأمر :قيل لو إليه جلواز غريها، ومثاله

 مل يبعد، ووجب أن يكون يف التسمية واملعنى ^جربيل عليه السالم أن ينزل به عىل النبي 
كالم اهللا، كام أن التوراة هي كالم اهللا تعاىل وقد أنزلت عىل موسى عليه السالم كذلك 

: ل يشء هدى وتفصيال لكل يشء، ويؤيد هذا قوله تعاىلألواحا مكتوبة، ويف نسختها من ك

                                                
 .فنسبه): م(يف   )١(
 .مما): م(يف   )٢(
 .وأنتكب): ت(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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١٧٨

 M È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀLوقال :  M a ` _ ^ ] \
 bL. 

 إن اهللا تعـاىل أحدثـه كـذلك كالمـا، أسـمعه جربيـل عليـه الـسالم أصـواتا :قيلولو 
عليــه -مــسموعة، وحروفــا وكلــامت مقطعــة مل يبعــد أيــضا فإنــه مــن بــاب تكليمــه ملوســى 

لك كالما أسمعه إياه، وقوال أحدثه إليه وحيا منه بال واسطة، فهو حمتمل، ولو  كذ-السالم
 بالوحي يف قلبه بام يعرفه أنه عن ربه فينزل به -عليه السالم-قيل إن اهللا تعاىل أهلمه جربيل 

 . لكان حمتمال أيضابأمره
 Mn m  l k j i  :فقالويؤيده أنه تعاىل نسبه إىل جربيل يف بعض املواضع 

 x w v u t s r q p oL وجيوز يف حدوثه عن اهللا تعاىل إىل جربائيله أن 
يكون عىل غري هذه الصفات كلها؛ لقصورنا عن اإلحاطة بذلك، لكن عىل كل تقدير، فال 
نرى خمرجا عن القول بأنه من الصفات الفعلية؛ ألن العدول عنها إىل إثبات القرآن قديام 

 يقتيض أن علم اهللا الذايت قد يكون مرة قرآنا وتارة توراة صفة ذاتية أزلية باطل؛ ألنه
 .وطورا إنجيال وأخرى زبورا وآونة صحف إبراهيم ووقتا صحف موسى

وقد كان علم اهللا الذي هو صفة من صفات ذاته، وال توراة معه وال إنجيل وال زبور 
تية ال جيوز عليها  عليه كان؛ ألن الصفات الذاوال صحف وال قرآن، وهو اآلن عىل ما

                                                
 ).٢٢-٢١(اآليتان : الربوج  )١(
 ).٤(اآلية : الزخرف  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).٢١-١٩(اآليات : التكوير  )٤(
 .قد: زيادة) ت(يف   )٥(
 .ىل ماهو عليهع): ت(يف   )٦(
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١٧٩

 تقل  أصال، وإنام ختتلف آثارها ومدلوالهتا، وتكثر أوالتكثر وال التبدل، وال التغري
M Ï Î Í : بحسب التجدد واحلدوث معلوماهتا، واآلثار كلها خملوقة، قال اهللا تعاىل

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐL. 
ن صفات ذاته سبحانه فالكتب املنزلة إنام هي يف احلقيقة مدلوالت علمه، الذي هو م

وتعاىل، ال هي صفة نفس العلم الذي هو صفة لذاته القديمة، وإال لكان التوراة واإلنجيل، 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى، والقرآن ومجيع الوحي كله قديام موجودا يف األزل مع 

قـديام اهللا تعاىل هبذه األلفـاظ املخلوقـة املحدثـة عـىل كثرهتـا، فيكـون كثـري مـن املخلوقـات 
موجودا يف األزل مـع اهللا القـديم األزيل، وهـذا باطـل إذ ال قـديم سـواه، وكـل يشء غـريه 

 أن يكون القرآن مثال قديام معه بال وجدان صورته، مكتوبا أو متلوا ]يمكن[حادث، وال 
بألفاظه وكلامته؛ ألنه مـن القـول بوجـدان حقيقـة مل توجـد وهـو حمـال، فعلـم رضورة أنـام 

 علمه بغريهن من الكائنات قـديم ايت علمه بالقرآن والتوراة واإلنجيل، كام أنالقديم الذ
أيضا؛ ألنه صفة ذاتية للقديم األزيل الواجب الوجـود سـبحانه وتعـاىل، وهـذا مـا ال جيـوز 

 . أبدا]االختالف فيه[
امت، وأما نسبته إىل اهللا تعاىل مع كونه متلوا لنا من نطق ألسنتنا، بأصوات وأحلان ونغ

 من ألفاظنا، فاألصل فيه أن كل قول ينسب إىل من قاله ال إىل مـن قـرأه ألحرف وكلامت

                                                
 .التغيري): ت(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 ).٥٠(اآلية : الروم  )٣(
 .يكون: يف النسخ املخطوطة  )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
 .فيه االختالف): م(يف   )٦(
 .وال كلامت): م(يف   )٧(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

١٨٠

 البحرتي أو  امرىء القيس، أو قصائد أيب متام أوةوحلن به، وبيانه لو أن أحدا قال يف معلق
ر إنه من كالمه ونسبها لنفسه إذ قرأها لكان ذلك منه خطأ فاحشا، أو كام جتد اآلثا: غريهم

املرسومة عن أهل العلم فتنسبها لقائلها منهم، ولو مل تسمع نطقه هبا، وحيتمل يف كاتبها أنه 
 .مل يلفظ هبا أصال

:  أنه قال لرجل^أو كام يروى عن النبي 


. 

                                                
 .و): م(يف   )١(
 .قلت هلا): م(يف   )٢(
عليـه - يا رسول اهللا إن أيب يريـد أن يأخـذ ماليـه، فقـال :فقال^  جاء رجل إىل النبي : قالعن جابر  )٣(

 سـله هـل هـو :فقالإن ابنك يزعم أنك تأخذ ماله :  ادعه ليه، فلام جاء قال له عليه السالم-السالم
 يـا :فقـال -عليـه الـسالم- فهـبط جربائيـل :فقـالإال عامته أو قراباته أو ما أنفقه عىل نفيس وعيـايل، 

ًقلت يف نفـسك شـعرا : ً يف نفسه شعرا مل تسمعه أذناه، فقال له عليه السالمرسول اهللا إن الشيخ قال
 :يقول ال يزال يزيدنا اهللا تعاىل بك بصرية ويقينا ثم أنشأ :فقالمل تسمعه أذناك فهاته، 

  غـــــــذوتك مولـــــــودا ومنتـــــــك يافعـــــــا
  

  تعـــــــل بـــــــام أجنـــــــي عليـــــــك وتنهـــــــل
  إذا ليلـــــــة ضـــــــافتك بالـــــــسقم مل أبـــــــت 

  
ـــــــــــاهرا أ ـــــــــــسقمك إال س ـــــــــــلل   متلم

  كــــــأين أنــــــا املطــــــروق دونــــــك بالــــــذي 
  

ــــــــل ــــــــي هتم ــــــــه دوين فعين ــــــــت ب   طرق
  ختـــــاف الـــــردى نفـــــيس عليـــــك وإهنـــــا 

  
ــــــــل ــــــــوت حــــــــتم موك ــــــــتعلم أن امل   ل

ــــــي  ــــــة الت ــــــسن والغاي ــــــام بلغــــــت ال   فل
  

  إليهـــــا مـــــدى مـــــا فيـــــك كنـــــت أؤمـــــل
ـــــــي غلظـــــــة وفظاظـــــــة  ـــــــت جزائ   جعل

  
  كأنـــــــــك أنـــــــــت املـــــــــنعم املتفـــــــــضل

ـــــــــويت    فليتـــــــــك إذ مل تـــــــــرع حـــــــــق أب
  

  فعلــــــت كــــــام اجلــــــار املجــــــاور يفعــــــل
  ًتــــــــــراه معــــــــــدا للخــــــــــالف كأنــــــــــه 

  
ــــــل ــــــصواب موك ــــــل ال ــــــىل أه ــــــرد ع ٍّب َ ِ  

 »اذهب فأنت ومالك ألبيك«: ثم أخذ بمنكب ابنه وقال له^ فبكى رسول اهللا : قال 
 ).٩٤٧(رواه الطرباين يف الصغري 
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١٨١

 املـصاقع فالقرآن عىل أي وجه كان قد أنشأه اهللا إنشاء حتدى بـه البلغـاء، وعجزتـه
واخلطباء، فال ينسب إال إليه لعدم جواز ذلك قطعا، وهذا القـدر مـن البيـان كـاف يف هـذا 

يه هبداه، وليس مرادنا يف هذا املحل استقصاء الكالم فيها، املوضع لإلرشاد، ملن من اهللا عل
 .مع اعرتايف بالعجز عن مصادمة الفرسان يف مثل هذا امليدان، واهللا املستعان وعليه التكالن

 
 

نـزل  يا رسول اهللا كـم كتابـا أ: قالويف كتب اهللا روي أن أبا ذر الغفاري: وعن قومنا
: ^ فقـال ؟اهللا تعاىل




معني، ملا مر يف عدد الرسل واحلق اإلمساك عن عددها يف عدد . 
 حسن ما قاله لفظا ومعنى، ومن قال بالعدد معينا لـه :قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

، وكان يف علم اهللا أكثر أو أقـل مل يـرضه تعيـني العـدد؛ ألنـه مـؤمن يف يف الرسل والكتب
ني أفـراده، وإن األصل بجميع األنبياء، وبجميع الكتب، فإن كان أكثـر يف اجلملـة إذ مل يتعـ

كان أكثر خرج من اجلملة؛ ألن إيامنه باألنبياء ال بمن ليس منهم، فـال يـوهن ذلـك زهـده، 
. واهللا أعلـم. وال شبهة عليه إذ قال بام قيل إنه قيل كذا وكذا، ومعلوم أنـه مـن علـم الغيـب

                                                                                                                             
بـن حممـد ضـعيف، وقـد وثقـه أمحـد، فيـه مـن مل أعرفـه، واملنكـدر : ٤/١٥٥ جممع الزوائـدقال اهليثمي يف 

 .واحلديث هبذا التامم منكر اهـ
 .وعجزت): م(يف   )١(
مـن طريـق أيب ) ٣٦١(ماجاء يف الطاعات وثواهبا : الرب واإلحسان، باب:  يف كتابابن حبانأخرجه   )٢(

 .ذر يف حديث طويل
 .الكتب والرسل) ت(يف   )٣(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

١٨٢

 .انتهى
 . وال جيوز عىل األنبياء خلف يف القول يف وجه من الوجوه:وعن قومنا

 كانت عىل رأس أربعني عاما، واألغلب يف إرسال الرسل ^ وبعثة نبينا حممد :وقال
بلوغهم األشد وهو أربعون سنة، ومن رشوط الرسالة أيضا أن يكون النبي أعلم من مجيع 
من بعث إليهم بأحكام الرشيعة التي بعث هبا أصلية وفرعية، ومل يتعلم موسى مـن اخلـرض 

 .عليهام السالم حكام رشعيا
 ما يتعلق بأمور الدنيا الرصفة فال يرضهم عدم إتقانه عىل طريق ما يتقنه أهلهـا، وأما

 يوهم البله والغفلة، وهم وال جيوز أن يقال إهنم ال يعلمون شيئا من أمور الدنيا؛ ألنه ربام
 . وهم معصومون من الكفر قبل النبوة: وقالمنزهون عن ذلك كام مر بيانه،

ري الكفر أراد غري الرشك، ومنها اللـسانية واجلنانيـة قـد أمجـع  الكبائر غ وأما:وقال
 :وقيل السمع، :فقيلالناس أيضا عىل امتناع صدورها عنهم، واختلفوا يف دليل امتناعهام، 

 .العقل
ًوأما الصغائر عمدا أي قبل البعث فقد جوزها عليهم مجاعـة مـن الـسلف وغـريهم 

، وغريه من  وإليه ذهب أبو جعفر الطربيتزلة منا وكأيب هاشم من املعكإمام احلرمني
                                                

 .بام: يف النسخ املخطوطة  )١(
 .أما): م(يف   )٢(
هــ تفقـه عـىل والـده ٤١٩هو عبد امللك بن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلـويني شـافعي املـذهب ولـد عـام   )٣(

، »هنايـة املطلـب«: والقايض حسني، لقب بإمام احلرمني ملجاورتـه مكـة أربـع سـنني، لـه كتـب منهـا
رات  شـذ،١٣/٥٥ البدايـة والنهايـة :ينظـر. هــ٤٧٨، تـويف سـنة »تلخيص التقريب«، و»الربهان«و

 .٣/٣٥٨الذهب 
عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبايل، من أبناء أبان موىل عثامن عامل بالكالم من كبار املعتزلـة   )٤(

العـدة «نسبة إىل كنيتة أيب هاشم، له مصنفات منها » البهشمية«له آراء انفرد هبا، وتبعته فرقة سميت 
 .١١/٥٥تاريخ بغداد  :نظري. »تذكرة العامل«، »الشامل«، »يف أصول الفقه
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١٨٣

 املحققـون مـن الفقهـاء واملتكلمـني، وبـه جـزم يف الفقهاء واملحدثني واملتكلمني، ومنعها
 .النظم فهم معصومون من الصغائر عمدا كام أهنم معصومون عن الكبائر

مـن أصـحابنا  هذا بعد البعثة، وأما قبل أن يبعثـوا فقـال اجلمهـور :قال بعض: وقال
، وقـال أكثـر - أراد غـري الـرشك -ال يمتنع أن يصدر مـنهم غـري الكفـر : ومجع من املعتزلة

يمتنع الكبرية، وإن تاب منها؛ ألهنا توجب النفرة املانعة عن اتباعهم، ومـنهم مـن : املعتزلة
 .منع كل ما ينفر الطباع من متابعتهم

، ال عمدا وال سهوا، وال خطأ ال جتوز عليهم صغرية وال كبرية: وقالت الروافض
يف التأويل، واختلف يف عصمتهم عن املعايص قبل النبوة فمنعها قوم وجوزوهـا آخـرون، 

 وجائز يف :وقوله كل ما يوجب الريب، واألحسن تنزهيهم عن كل عيب، وعصمتهم من
أو  ، فيجــوز علـيهم وطء النـساء بامللــك مطلقـا مـسلامت كــنحقهـم كاألكـل واجلـامع

 . وطء األمة الكتابية بامللك^ يف حتريمه عليه كتابيات ال جموسيات، خالفا البن العريب

                                                                                                                             
هـ، مفرس مقرئ حمدث مؤرخ فقيه أصـويل جمتهـد، ٢٢٤هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي ولد سنة   )١(

 سـري :هــ ينظـر٣١٠تـويف سـنة » تـاريخ األمـم وامللـوك«، » يف تأويل القـرآنجامع البيان«: من آثاره
 .٣/١٩٠ معجم املؤلفني ،١٤/١٦٧أعالم النبالء 

 . ومنها):م(يف   )٢(
 .كبرية وال صغرية): م(يف   )٣(
 .وكل): ت(يف   )٤(
 .وكاجلامع): ت(يف   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
 هــ قـاض، ٤٥٣ - ٤٦٨: حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري االشبييل املالكي، أبو بكـر ابـن العـريب  )٧(

ل والتفـسري واألدب صـنف كتبـا يف احلـديث والفقـه واالصـو  ولد يف إشـبيلية،،من حفاظ احلديث
ــاريخ ــه،والت ــضاء إشــبيلية، مــن كتب عارضــة االحــوذي يف رشح ،  العواصــم مــن القواصــم: ويل ق
 .٦/٢٣٢ لزركيلا ،األعالم :ينظر. الرتمذي
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١٨٤

 أرشف من ^ نكاح احلرة الكتابية له؛ ألن النبي  منع وهو قضية تعليلهم:قلت
أن يضع ماءه يف رحم كافرة، أو ألن تكون صاحبته، وأشار الناظم إىل اإلباحة له، وإن ترك 

 .اذلك تنزهي
حيتمل أن اهللا تعاىل حـرم عـىل اخلـصوص نكـاح : ]أيب نبهان[قال الشيخ نارص بن 

 وإباحة ذلـك الكتابية التي عىل غري دينه، وحيتمل أنه أباح ذلك له؛ ألن اآلية عىل العموم
ليس مما ينقص يف فضله، ولو كان نقصان درجات من حيث صحبة مسلم ملرشكة ملا أباحه 

 خـاف احه عىل وجـه خـوف العنـت، كـام أبـاح نكـاح األمـة بـالتزويج ملـناهللا تعاىل أو أب
العنت، واهللا يفعل ما يشاء، وما يفعل إال وهـو األمحـد مـن األمـور؛ ألن لـه احلمـد يف كـل 

 .انتهى. يشء
 ؟ما تقول يف هذا: قلت لشيخي اخللييل

فإنه ملا  عن صحبة املرشكات مطلقا، ^، وأحسن منه تنزيه مقامه  هذا حسن:قال
 استصفى لنفسه بعض اإلماء من الـسبايا فامتنعـت عـن اإلسـالم مل يقرهبـا حتـى أسـلمت،

 أن ذلك من املحرم عليه أم ممـا تركـه نزاهـة  ما ينبغي له أن يأخذ مرشكة فال ندري:وقال
 .واختيارا، وكله حمتمل

الصاحلات  مل يتزوج كتابية فضال عن املرشكات، وقد كان له يف ^وباجلملة فالنبي 
 .واهللا أعلم. مقنع وكفاية

                                                
 .تعليمهم): م(يف   )١(
 .مع): م(يف   )٢(
 .جاعد): م(يف   )٣(
 .العمومة) ت(يف   )٤(
 .ومن) ت(يف   )٥(
 .أحسن): ت(يف   )٦(
 .يدري): م( يف  )٧(
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١٨٥

 ^ 
 

 جيـوز ألحـد أن ، فهل^اللهم ارض عن حممد : ما تقول يف رجل يقول يف دعائه
ً تفضل رصح لنا هذا مأجورا إن شاء اهللا؟يقول هذه الكلمة َّ. 

 
 وسـلم عليـه ل اللهم ارض عـن حممـد وارمحـه، وصـ:أقولنعم، هو جائز وها أنا 

 .أفضل الصالة والسالم
 

 
ومبنى قاعدة املعتزلة واحلكامء عىل وجـوب الـصالح واألصـلح  :ومما هو عن قومنا

عىل اهللا، وقد مر هدمها، وواجب يف حقهم األمانة؛ ألن اهللا تعاىل أمرنا باتباعهم يف أقواهلم 
جبة أو مندوبـة أو مباحـة، والظـاهر عنـدي وأفعاهلم وأحواهلم من غري تفصيل، وتكون وا

 .قول بعضهم ثبوت األمانة هلم ولو يف حال صغرهم، وواجب عقال يف حقهم الصدق
واعلم أن األمة اجتمعت فيام كان طريقه البالغ عىل العـصمة فيـه مـن اإلخبـار عـن 
ن يشء منه بخالف الواقع ال قصدا وعمدا وال سهوا وغلطا عىل تفصيل يف بعضه، فعلم م

قواطع ل ظاهره خمالف لاألصل وحديث 
إن صح بام هو مذكور يف كتب احلديث، مما أقر به عىل ظني فيه أن الشيطان يرصـد لقراءتـه 

                                                
 .فهذا: يف النسخ املخطوطة  )١(
 .وصىل اهللا): م(يف   )٢(
، وقـال شـيخنا ١٢/٥٣املعجم الكبـري ، والطرباين يف ١٧/١٨٧ تفسريه  يفابن جرير الطربيأخرجه   )٣(

هـذه القـصة مكذوبـة :  يف بعض أجوبته-حفظه اهللا-إمام السنة واألصول سعيد بن مربوك القنويب 
 .هـ. متنها وأسانيدها منها الضعيف ومنها الواهي ومنها املوضوع اكام هو ظاهر من
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١٨٦

عليه الصالة والسالم، وكان يرتل القـرآن إذ ذاك عنـد البيـت، فحـني انتهـى عليـه الـصالة 
حل، وكانت منه وقفة للتنزيـل، أدرج ذلـك عـىل تالوتـه، حماكيـا صـوته والسالم إىل هذا امل

 .، فظن بيانه من قوله^
 أن الـشيطان ^ هذا ما ال جيوز أن جتري عـىل النبـي :قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

 يف خـالل وقفاتـه، إذ لـو كـان الـشيطان ^يستطيع أن يتخيل معه، يتلو باطله عىل تالوتـه 
 أن يتلو القرآن ويسكت حيث شاء ويقرأ ولكان مغلوبـا ^طاع النبي مسلطا لذلك ملا است

 ألنه يصري بذلك عاجزا عن أن يرصف الشيطان عنـه، وال شـك يف بطـالن ؛يغلبه الشيطان
هذه الرواية، وكذب راوهيا، وتضليل مصدقها، والشاك فيها ضال أيضا ال جيوز الـشك يف 

 .انتهى. باطلها وكذهبا، فاعرف ذلك
 ؟ ما تقول أيضا يف هذا: اخللييلقلت لشيخي

 اهللا أعلم، والذي عنـدي أن قـول الـشيخ يف هـذا حـسن صـحيح، إال أن نفـس :قال
الشك يف ذلك، وتضليل من يدفعه مما ينبغي النظر فيه، وال نقوى عىل التدين به، وقد أشار 

 .واهللا أعلم. فلينظر يف ذلك) االستقامة(إىل ذلك الشيخ الكدمي يف كتاب 
 

 : من مجعة بن خصيف
ــــدا   هيــــا مــــن زكــــا فعــــال وفرعــــا وحمت

 
  ومـــــن بـــــرداء النـــــزه والـــــورع ارتـــــدا

  وأرشقـــت األرضـــون مـــن نـــور علمـــه 
 

   بــدافلــم يــدج ليــل اجلهــل مــذ نــوره
  وعطــــــرت اآلفــــــاق ريــــــا خــــــصاله 

 
  فلـــــم تـــــأت إال وهـــــي يف أرج النـــــدا

  ومــــن هــــو إن وافتــــه عوصــــاء راضــــها 
 

ـــــار هبـــــا ـــــا فن ـــــىل معانيه ـــــدىّوج     اهل
ــــىل  ــــان املجــــىل إىل الع ــــن خلف   ســــعيد ب

 
  ســـــام كرمـــــا فخـــــام وجمـــــدا وســـــؤددا

ــــــراغام  ــــــات م ــــــى يف النائب ــــــت فت   فتي
 

ـــــدى ـــــك مهت ـــــخ مقتـــــد ب   لكـــــل رصي
                                                 

 .بدره): م(يف   )١(
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١٨٧

ــــــــــا ــــــــــك روم احلــــــــــق ال متعنت   أتيت
 

ــــــه جئــــــت يف ددا ــــــا فــــــيام ب   ًوال عائب
ــــــــائلني بأنــــــــه  ــــــــت قــــــــول الق   أيثب

 
ـــــا النـــــدا ـــــا أجيـــــب هل ـــــصلوات م   ال

ــــتهم أ  ــــىعــــىل جب ــــط أت ــــى عــــىل غل   ثن
 

  وأثبتــــــه ســــــهوا شــــــفيعا هلــــــم غــــــدا
ـــــوردا   ما قالوا فمن أين قد صفا]فإن صح[   ـــــوال وم ـــــذا قب ـــــم ه ـــــاغ هل   وس
ــن الــسهو فالــذي  ــد كــان معــصوما م   وق

 
ــــدا ــــل الف ــــا أمث ــــن دينن ــــه م ــــا ب     أتان

  وكــــــان عزيـــــــزا ذكـــــــر ريب مل يكـــــــن 
 

ــــدى ــــد ضــــل واعت ــــشيطان ق ــــه ال   ليأتي
   متنــــــــي نبينـــــــــاوإال فــــــــام معنــــــــى 

 
ـــــوردا ـــــذكر م ـــــان يف ال ـــــه إن ك   وإخوان

ــــــسخه  ــــــني ون ــــــيس اللع ــــــاء إبل   وإلق
 

  أفــــدين جوابــــا شــــافيا يكــــشف الــــصدا
ــــــه  ــــــا ختام ــــــصيل رحاق ــــــسط وتف   بب

 
ــصدا ــساال صــفا يقطــع ال ــسك سل   مــن امل

   
  أال قـــــل ملـــــن ألقـــــى البحـــــوث وأوردا

 
  إىل مــــــــن بإعيــــــــاء وعــــــــي تفــــــــردا

  عــــــهوضــــــاق بحــــــل املــــــشكالت ذرا  
 

ـــــدا ـــــدد ي ـــــل مل يمت   ويف واضـــــح التأوي
  ولكـــــن ذبـــــا عـــــن محـــــى اآلي قـــــادين  

 
ـــدى   لـــدفع دواعـــي الطعـــن ممـــن بـــه اعت

ـــــة ال   ـــــني أئم ـــــيام ذاع ب ـــــاع ف ـــــد ش   لق
 

ـــــــــدا ـــــــــزاع ممه ـــــــــري يف ذاك الن   تفاس
ـــــــــل   ـــــــــهفقي ـــــــــامن قوم ـــــــــه إلي    متني

 
ـــــدا ـــــه موك ـــــا علي ـــــه حرص ـــــدا ل   مزي

  وقيــــــل متنــــــي دفــــــع مــــــسكنة بــــــه  
 

ــــــشغول ال ــــــددافأصــــــبح م ــــــؤاد مب   ف
ـــــــريه   ـــــــتغال بغ ـــــــن اهللا اش ـــــــه ع   وفي

 
ــــسندا ــــك م ــــشيطان ذل   فأضــــحى إىل ال

ــــسني   ــــوب م ــــشيطان أي ــــال يف ال ــــام ق   ك
 

  بنـــــــصب وتعـــــــذيب عـــــــيل تعـــــــددا
ـــصطفى   ـــان م ـــرش إن ك ـــساله رب الع   ف

 
  متنـــــى بـــــالق مــــــا لقيـــــت ليحمــــــدا

ــــــنهم   ــــــسخ ع ــــــل اهللا بالن ــــــن يزي   ولك
 

  وســــاوس إبلــــيس ومــــا كــــان شــــيدا
                                                  

 .فأوضح): م(يف   )١(
 .العدا): م(يف   )٢(
 .له): م(يف   )٣(
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ـــــات ا ـــــصمة الوحيكـــــم آي ـــــاب بع   لكت
 

  نبيــــــــني إذ كــــــــان اإللــــــــه مــــــــسددا
ــــــــه     وقيــــــــل متنــــــــى أي تــــــــال آي رب

 
ـــــــــــدا ـــــــــــور املؤي   متنـــــــــــي داود الزب

ــــــه   ــــــا يغم ــــــه م ــــــه قوم ــــــط في   فخل
 

  بنـــــــسبتهم إيـــــــاه للـــــــوحي مـــــــسندا
ــــــه   ــــــم دون قول ــــــان إال إفكه ــــــا ك   وم

 
   اعتــــداومــــا نطقــــت منــــه لــــسان وال

  فـــــذلك مـــــا ألقــــــاه شـــــيطاهنم هلــــــم  
 

  غـــوا فيـــه مـــن كـــان ملحـــداكـــام قـــال وال
  فينـــــسخ عنـــــه اللغـــــو واإلفـــــك ربنـــــا  

 
  وحيكـــــم آيـــــات هبـــــا النـــــور واهلـــــدى

ــــال   ــــل ت ــــهوقي ــــس ب ــــنجم يف جمل    وال
 

     من كـان أفـسدا ]يف األصنام[خياصم 
ــــــك   ــــــال أهاتي ــــــىلفق ــــــة الع    الغرانق

 
ـــشفاعة والنـــدى ـــا ال ـــل يرجتـــى منه   وه

  كالمـــا لــــه عــــن نفــــسه يف احتجاجــــه  
 

ــــم العــــدى ــــستفهام تلك ــــه م ــــيهم ب   عل
ــــسمعونكم   ــــل ي ــــراهيم ه ــــال إب ــــام ق   ك

 
ـــــــدا   وهـــــــل مـــــــنهم رض ونفـــــــع تول

  ومهـــــزة االســـــتفهام تقـــــدير حـــــذفها  
 

  يـــــصح ومـــــن يفعـــــل فلـــــيس مفنـــــدا
  وإن نكـــــث األقـــــوام خـــــىل ســـــبيلهم  

 
ــــــوه منجــــــدا ــــــرآن يتل ــــــاد إىل الق   وع

ـــــه   ـــــام راب ـــــى خـــــر ســـــاجداف    إال مت
 

  ســـــــجدامغالطـــــــة مـــــــنهم خيـــــــرون 
ــــدا   ــــا ب ــــه م ــــادا مدحــــة من   وســــموا عن

 
ــــسام املجــــردا ــــىض احل ــــا أم ــــىل أنفه   ع

ــــــــــزل   ــــــــــل واهللا من ــــــــــأخربه جربي   ف
 

  مــن اآلي مــا تبقــى عــىل الــدهر رسمــدا
  

                                                
 .يعمه): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .بال) ت(يف   )٣(
 .باألصنام): م(يف   )٤(
 .مسدا): م(يف   )٥(
 .هلاتيك): م(يف   )٦(
 .احتجابه): م(يف   )٧(
 .رأيه): م(يف   )٨(
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ــــا ــــاه هاهن ــــشيطان ألق ــــذي ال ــــذا ال   فه
 

ـــــدا ـــــسخا مؤب ـــــرمحن ن ـــــسخه ال     وين
ــــم   ــــرشكني وإفكه ــــد امل ــــار كي ــــا ص   وم

 
ــــدا ــــا توق ــــوره م ــــن ن ــــوا م ــــن يطفئ   ول

ــــصطفى زل أو ســــها   ــــن قــــال إن امل   َّوم
 

ــــدا ــــال وزي ــــوحي بالوســــواس ق   ويف ال
ــــــالوثوق بعــــــصمة ال     فقــــــول خمــــــل ب

 
ــــــدا ــــــوحي إن ب   نبيــــــني والقــــــرآن وال

ــــا   ــــل م ــــن قبي ــــه م ــــض كون   وجــــوز بع
 

  بــــه يبـــــتيل الـــــرمحن مــــن قـــــد تعبـــــدا
  لـــــيعلم مـــــن يف إيامنـــــه راســـــخ ومـــــن  

 
  يزلزلــــــه شــــــك ويزعجــــــه الــــــردى

ــــياء   ــــن أعجــــب األش ــــمعتهوم    يشء س
 

ـــه اهلـــدى ـــالوحي مـــن رب   رســـول أتـــى ب
   ينطــــق هــــوى ثــــم أكــــدتيقــــول ومل  

 
ــــأن هــــو إال الــــوحي مــــن رب أمحــــدا   ب

  ويتبعـــــــه بالـــــــسهو يف إثـــــــر قولــــــــه  
 

  وإلقــــــــاء شــــــــيطان عليــــــــه متــــــــردا
ــــــه   ــــــا رد نطق ــــــون اآلي م ــــــا يف مت   أم

 
ـــــهدا ـــــاآلي فاش ـــــت ب ـــــال آمن   هبـــــا زل

ــوحي   ــرمحن يف ال ــل ال ــا جع ــدخالوم    م
 

  إللقـــــاء شــــــيطان وتلبيــــــسه اعتــــــدى
  وظــــــاهر ذي اآليــــــات مل يــــــأت كلــــــه  

 
ـــــصدى ـــــه ال ـــــق جيـــــىل ب ـــــه واحل   تأول

  أصـــــاب وجـــــوه احلـــــق فيـــــه عـــــصابة  
 

ـــــدا ـــــدرا خمل ـــــسارين ب ـــــه لل ـــــوا من   جل
ـــإن يكـــن   ـــذا جـــواب مـــن ضـــعيف ف   فه

 
ـــدى ـــده ه ـــذي عب ـــكر اهللا ال ـــدى فاش   ه

   
 

 مـن : فلام شب إبراهيم عليـه الـسالم وهـو يف الـرسب قـال ألمـه:قالوامما قاله قومنا 
 : قـالنمـرود،:  قالـت؟ فمـن رب أيب: قالأبوك،:  قالت؟ فمن ربك: قالأنا،:  قالت؟ريب

أرأيـت الغـالم الـذي : اسكت، فسكت، ثم رجعت إىل زوجها فقالت:  قالت له؟فمن ربه
                                                

 .مؤيدا): م(يف   )١(
 .وما): م(يف   )٢(
 .اآلي) ت(يف   )٣(
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 .ه بام قالكنا نحدث أنه بغري دين أهل األرض إنه ابنك، ثم أخربت
 ؟ فمن رب أمي: قال أمك،: قال؟يا أبتاه من ريب:  فأتاه أبوه آزر فقال له إبراهيم

:  فلطمه لطمة وقال له؟ فمن رب نمرود: قال نمرود،: قال؟ فمن ربك: قال أنا،:قال
  كوكبافلام جن عليه الليل دنا من باب الرسب فنظر من خالل الصخرة، فأبرص. اسكت
أخرجاين فأخرجاه من الرسب، فانطلقا به حني غابت : يقال إنه قال ألبويه هذا ريب، و:قال

 إبل وخيل وغنم، :فقال ؟الشمس، فنظر إبراهيم إىل اإلبل واخليل والغنم فسأل أباه ما هذه
:  نظر فإذا املشرتي قد طلع، ويقال ما هلذه بد من أن يكون هلا رب وخالق، ثم:فقال

 يف آخر الشهر، فتأخر طلوع القمر فيها، فرأى الكوكب قبل الزهرة، فكان يف تلك الليلة
جن الليل :  أي دخل الليل، يقالM ? > = <L : القمر، فذلك قوله عز وجل

وأجن الليل وأجنه الليل، وأجنه عليه الليل جين جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل يشء، 
 .وجنون الليل سواده

 MA @L قرأ أبو عمرو وكرس األلف، وبكرسمها ابن عامر بفتح الراء 

                                                
 .وأبرص): م(يف   )١(
 .وثم): م(يف   )٢(
 ).٧٦(اآلية : األنعام  )٣(
أبو عمرو بن العالء ابن احلصني التميمي البرصي، أحد القراء السبعة كان من أعلم النـاس بـالقرآن   )٤(

 .٢/٢٢١وفيات األعيان  :ينظر. العربية والشعرو
بـن متـيم اليحـصبي، ويكنـى بـأيب عمـران إمـام أهـل الـشام يف القـراءة هو عبد اهللا بن عامر بن يزيـد   )٥(

والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء هبا، وأخـذ القـراءة عـن أيب الـدرداء وعـن املغـرية بـن أيب شـهاب 
يف دمــشق، روى القــراءة عنــه عرضــا حييــى بــن احلــارث تــوىل القــضاء  صــاحب عــثامن بــن عفــان،

الذماري، وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة وآخرون، تويف بدمـشق يـوم عاشـوراء سـنة ثـامن عـرشة 
 .١/٤٢٣غاية النهاية يف طبقات القراء : ينظر. ومائة
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، فإن اتصل بكاف أو هاء فتحهام ابن عامر، وإن لقيها  وأبوبكر والكسائيومحزة
 .ساكن كرس الراء وفتح اهلمزة أبوبكر وفتحهام اآلخرون

 ME D CL  ،وقالواواختلفوا يف قوله ذلك، فأجراه بعضهم عىل الظاهر : كان
 مسرتشدا طالبا للتوحيد حتى وفقه اهللا تعاىل، وآتاه رشدا فلم -عليه السالم-إبراهيم 

يرضه ذلك يف حال االستدالل، وأيضا كان ذلك يف حال طفوليته قبل قيام احلجة عليه فلم 
 ال جيوز أن يكون هللا رسول يأيت عليه وقت :قالوايكن كفرا، وأنكر اآلخرون هذا القول و

ومن كل معبود سواه برىء، وكيف يتوهم هذا من األوقات إال وهو موحد، وبه عارف، 
M I H G F E  : وقالعىل من عصمه اهللا وطهره وآتاه رشده من قبل، وأخرب عنه

 JL . 
 أفرتاه أراه امللكوت M4 3 2  7 6 5L  :وقال

 هذا ال يكون أبدا، ثم قالوا فيه :فقالليوقن، فلام أيقن رأى كوكبا قال هذا ريب معتقدا، 

                                                
رأ القـرآن عـىل أبو عامرة محزة بن حبيب الكـويف، أحـد القـراء الـسبعة، أدرك عـددا مـن الـصحابة، قـ  )١(

 .١/١١١ معرفة القراء الكبار :هـ ينظر١٥٦األعمش والكسائي، تويف سنة 
أبو احلسن عيل بن محزة بن عبد اهللا األسدي الكويف، املعروف بالكسائي مقرئ لغوي نحوي شـاعر،   )٢(

نحو، املخترص يف ال. سمع من سليامن بن أرقم وأيب بكر ابن عياش، وقرأ عليه خلق ببغداد من آثاره
 .٢/١٤٠،١٤١ وفيات األعيان ،٢/٤٣٦معجم املؤلفني : ينظر. كتاب القراءات

أبو بكر عاصم بن أيب النجود، كان أحد القراء السبعة املشار إليهم يف القراءات، أخذ القراءة عن أيب   )٣(
 وفيـات: ينظـر. عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش، وأخذ عنه أبو بكر بن عياش وأبو عمـر البـزار

 .٢/٥األعيان 
 .لو: زيادة) ت(يف   )٤(
 ).٨٩(اآلية : الشعراء  )٥(
 ).٧٥(اآلية : األنعام  )٦(
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١٩٢

 :ه من التأويلأربعة أوج
أن إبراهيم أراد أن يستدرج القوم هبذا القول، ويعـرفهم خطـأهم وجهلهـم  :أحدها

يف تعظيم ما عظموه، وكانوا يعظمون النجـوم ويعبـدوهنا، ويـرون أن األمـور كلهـا إليهـا، 
فأراهم أنه معظم ما عظموه وملتمس اهلدى من حيث ما التمسوه، فلام أفل أراهم الـنقص 

نجوم ليثبت خطأ ما يـدعون، مثـل هـذا مثـل احلـواري الـذي ورد عـىل قـوم الداخل عىل ال
 رأيـه إىل أن ن يف كثري من األمور عـايعبدون الصنم فأظهر تعظيمه فأكرموه حتى صدرو

 الرأي أن ندعو هذا الصنم حتى يكـشف عنـا مـا قـد :فقالدمههم عدو، وشاوروه يف أمره 
 دعاهم إىل أن يدعو  هلم أنه ال ينفع وال يدفعأظلنا، فاجتمعوا حوله يترضعون، فلام تبني

 .اهللا فدعوه، فرصف عنهم ما كانوا حيذرون فأسلموا
: أهذا ريب كقوله تعاىل: أنه قال عىل وجه االستفهام تقديره: والوجه الثاين من التأويل

 M Ê É È ÇL وذكره عىل وجه التوبيخ منكرا لفعلهم، يعني ومثل هذا 
 .هذا ريبيكون ربا، ليس 
 ريب بزعمكم،  هذا:يقولأنه ذكره عىل وجه االحتجاج عليهم، : الثالث والوجه

 أي عند MZ Y  ] \ [L  : قال لو كان إهلا ملا غاب كام: قالفلام غاب
M È Ç Æ Å Ä Ã  : قال، وكام أخرب عن موسى أنهنفسك وبزعمك

                                                
 .صدروه): م(يف   )١(
 . يرفع:)ت(يف   )٢(
 ).٣٤(اآلية : األنبياء  )٣(
 .هكذا): م(يف   )٤(
 ).٤٩(اآلية : الدخان  )٥(
 .زعمك): ت(يف   )٦(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلزء األول

 

١٩٣

ÉÊ Ð Ï Î Í Ì Ë Lيريد إهلك بزعمك ،.  
! " M : يقولون هذا ريب كقوله تعاىل :فيه إضامر وتقديره: لرابعا والوجه

# * ) ( ' & % $L . 
  M L K J I H GL ربا ال يدوم  M Q P O NL 
 قيل لئن مل يثبتني ريب عىل اهلدى MT S RU \ [ Z Y X W V L : طالعا

ثبات عىل اإليامن، وكان إبراهيم ليس أنه مل يكن مهتديا، واألنبياء مل يزالوا يسألون اهللا ال
̀ M ? > = < ;L  M  :يقولعليه السالم   _ ^ ]

Lأي عن اهلدى . 
 Me d c bLطالعة  : Mj i h g f L أي أكرب من

الكواكب والقمر، ومل يقل هذه مع أن الشمس مؤنثة؛ ألنه أراد هذا الطالع، أو رده إىل 
M nغربت  Mm lL وأ من النجوم والقمر، املعنى وهو الضياء والنور؛ ألنه رآه أض

| { z y x w v u t s r q p o} ~ 
                                                

 ).٩٧(اآلية : طه  )١(
 ).ت( من سقطت  )٢(
 .تقدير): م(يف   )٣(
 ).١٢٧(اآلية : البقرة  )٤(
 ).٧٦(اآلية : األنعام  )٥(
 ).٧٧(اآلية : األنعام  )٦(
 ).٧٧(اآلية : األنعام  )٧(
 ).٣٥(اآلية : إبراهيم  )٨(
 ).٧٧(اآلية : األنعام  )٩(
 ).٧٨(اآلية : األنعام  )١٠(
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١٩٤

 £ ¢ ¡ �L . 
 ؟ما تقول يف هذا: قلت لشيخي اخللييل

 قد مىض من القول يف هذا ما يستدل به وكفى، ومن العجب أن يكون اهللا تعاىل :قال
 ثم أعجب منه قد حكى يف كتابه العزيز من قصص الصبيان وحكاياهتم يف حال الطفولية،

 كان من إبراهيم إذ كان طفال يف رسبه قبل معرفته بربه ثم يثني عليه أن ال يبني ذلك إن
 أليس يف هذا ما دل عىل أن M2 10 / . -L  :ويقولبذلك 

قولة القائلني هبذا يف حمل البعد العظيم عن إصابة مفصل الصواب، بل احلق الواضح الذي 
 إبراهيم عليه السالم يف مقام اجلدال لقومه بإيضاح احلق هلم، ال شك فيه أن ذلك كان من

 من النجوم، والتأله هلا بالعبادة من وإظهار ما عليه من الباطل يف اعتقادهم النفع والرضر
 .دون اهللا تعاىل، فجرى معهم يف ذلك عىل أبلغ أسلوب وأحكم طريقة وأوضح مثال

- . / M  : قالعليهم، وهلذاوإنام أهلمه اهللا تعاىل ذلك ليكون حجة 
0 2 1L  فقالثم وصفه برفع درجته عنده، وعلو مقامه معه:  M 6 5 4

78 < ; : 9 L،  وإذ كانت هذه هي حجة اهللا بلسان إبراهيم فتمحل الوجوه
 الرشك بام قاله، واالعتذار له بالوجوه البعيدة عناء هلا طلبا للمخرج لقائلها لئال يلزمه

بحت، فإن نفس اإلذن به من اهللا تعاىل كاف عن طلب املعاذير له، كيف حمض، وهذيان 
واحلق أنه كالم حمكم جائز صحيح ولو مل يثبت النص به، فإن إيراده عىل تلك الطريقة يف 

                                                
 ).٨٣(اآلية : سورة األنعام  )١(
 .إذا): م(يف   )٢(
 ).٨٣(اآلية : األنعام  )٣(
 .والنجوم): م(يف   )٤(
 ).٨٣(اآلية : األنعام  )٥(
 .يلزم): م(يف   )٦(
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١٩٥

 املذكورة غاية احلسن، وهناية اإلحكام واإلتقان، ومن أمثال هذا الباب قصة احلواري
 .واهللا أعلم. القدر من القول كفاية يف هذا املحلهنا، وهي يف غاية احلسن، وهبذا 

^ 
 

 وهللا تعاىل كتب أنزلت عىل األنبيـاء، وبـني فيهـا أمـره :قال الشيخ النسفي: عن قومنا
 .وهنيه ووعده ووعيده

 . وكلها كالم اهللا تعاىل:من الرشح 
 لشخـصه إىل الـسامء،  واملعراج للرسول عليه الصالة والسالم يف اليقظـة:قال الشيخ

 .ثم إىل ما شاء اهللا من العىل حق
 بـاخلرب املـشهور، حتـى أن منكـره يكـون مبتـدعا، وإنكـاره  أي ثابـت:من الرشح 

وادعاء استحالته إنام يبتني عىل أصـول الفالسـفة، وإال فـاخلرق واإلسـالم عـىل الـساموات 
 .عاىل قادر عىل املمكنات كلهاجائز، واألجسام متامثلة يصح عىل ما يصلح لآلخر، واهللا ت

 يف اليقظة إشارة إىل الرد عىل من زعم أن املعراج كـان يف املنـام عـىل مـا روي :وقوله
 كانت رؤيا صاحلة، وروي عن عائشة ريض اهللا عنها :فقالعن معاوية أنه سئل عن املعراج 

 .ما فقد جسد نبينا حممد ليلة املعراج: أهنا قالت
وأجيب بأن  ،M H G F E D C B AL: وقد قال اهللا تعاىل

املراد من الرؤية رؤية العني، واملعنى ما فقد جسده عن الروح، بل كان مع روحه، وكان 
 .املعراج للجسد والروح معا

                                                
 . اجلواري:)ت(يف   )١(
 . بانت:)ت(يف   )٢(
 ).٦٠(اآلية : اإلرساء  )٣(
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١٩٦

 لشخصه إشارة إىل الرد عىل من زعم أنه كان للروح، وال خيفى أن املعراج يف :وقوله
والكفرة أنكروا أمر املعراج غاية اإلنكار، بل كثري املنام أو الروح ليس مما ينكر كل اإلنكار، 

 .من املسلمني قد ارتدوا بسبب ذلك
 بيـت  من زعم أن املعراج يف اليقظـة مل يكـن إىلإىل السامء إشارة إىل الرد عىل: قوله

 .املقدس، كام نطق به الكتاب
 إىل اجلنـة، :فقيـلإىل ما شاء اهللا من العىل إشـارة إىل اخـتالف أقـوال الـسلف، : قوله

 إىل طرف العامل، فاإلرساء من املسجد احلرام :وقيل فوق العرش، :وقيل إىل العرش، :وقيل
إىل بيت املقدس قطعي ثبت بالكتاب، واملعراج من األرض إىل السامء مشهود، ومن السامء 
 إىل اجلنة أو العرش أو غري ذلك آحاد، ثم اتـضح أنـه عليـه الـسالم إنـام رآى ربـه بفـؤاده ال

 مـن أنكـر املعـراج حكـم بتبديعـه  يف رشحـه ألرجوزتـه وجـزم أنبعينه، وقال اللقـاين
 .وتفسيقه، وهو صواب يف خصوص املعراج
 إن خــرب اإلرساء مــن املــسجد احلــرام إىل املــسجد :قــال الــشيخ نــارص بــن أيب نبهــان

بـصحته عـىل األقىص وهو بيت املقدس قد نطق به التنزيل، فال جيوز الشك فيه بعد احلجـة 
من قامت عليه احلجة بمعرفته، وهو من قسم ما ال تقوم به احلجـة إال بالـسامع، كـام سـيأيت 

 .بيان هذا القسم يف حمله من بيان األحكام الرشعية إن شاء اهللا تعاىل
 برؤية عقله يف اليقظة فممكن، واألصح وقوعه ^وأما خرب وقوع معراج النبي 

_ ` M e d c b a يل عليه السالم أي جربائ M ^ ]L : لقوله تعاىل

                                                
 .إىل): ت(يف   )١(
رشح «ة، لــه عبـد الــسالم بــن إبــراهيم بـن إبــراهيم اللقــاين املــرصي، شـيخ املالكيــة يف وقتــه بالقــاهر  )٢(

الــرساج الوهــاج يف « و،»إحتــاف املريــد رشح جــوهرة التوحيــد« و ،يف العقائــد» املنظومــة اجلزائريــة
 .٣/٣٥٥األعالم :ينظر. »الكالم عىل اإلرساء واملعراج

 .أنه): ت(يف   )٣(
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١٩٧

 u t s r q p o n m l k j i h g fL  M Z Y X
 \ [L . 

وقد جاء أن من تال ليال وهنارا ال ينام إال عن غلبة، وال يأكل إال قليال، وال يفرت عن 
ن  بذكر غريه، ويكون بعيدا عالذكر، وال يذكر ذكرا غريه إال ما ال بد منه، وال يلتفت قلبه

 خرج من ذي روح، وال يقارب النساء وال الصبيان الناس، وال يأكل من ذي روح، ال ما
ــه إن اســتطاع ال ــغ، كــذلك بقلب  بلــسانه، وإن اســتطاع بحــضور العقــل ال غــري كــان أبل

أي -وباللسان وجه يصح إال أنه أضعف من الوجهني اسم الذات الذي ال يتوجه مطلوبه 
 .عني يوماإال إىل الذات أرب-االسم

ففي السبع األوىل يرى كلـام أخذتـه سـنة أو أخـذه نـوم بـني اليقظـة واملنـام عجائـب 
األرض، ويف السبع الثانية عجائب السموات، ويف كل سبع يرى أعىل من التـي قبلهـا، ثـم 

 .يتم األربعني يوما أعطاه الترصيف باالسم األعظم
 إىل ذكر غريه، فإن رأى نفسه ولكن احلجاب األكرب عن بلوغه كثرة االلتفات القلبي

 يدل عىل أنه ليس من أهل اليرس، وإن وجد نفسه فيها مجع ال تستطيع قطع ذلك، فهو مما
مهه ملراده، قليل االلتفات القلبي إىل ذكر غريه فعسى أن يكون من أهله باالجتهاد يف ذلك، 

                                                
 ).١٧-١٣(اآليات : النجم  )١(
 ).١٢(اآلية : النجم  )٢(
 .بقلبه): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .إال): م(يف   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
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١٩٨

 . رجال فاستعمل ذلكوقد دل والدي أبو نبهان
كلام أخذته سنة أو أخذه نـوم كـان مـضطجعا أو قاعـدا رأى كأنـه ففي السبع األوىل 

 األخـرى يدور يف أقطار األرض، ويف السبع الثانية رأى كأنه يطـري يف اهلـواء، ويف الـسبع
 نومــه يف الــسموات، ويف األربعــني جــاوز كأنــه يــدور يف الــسموات، ويــرى املالئكــة يف
 فأخربه ؟من علمك هذا:  عىل كريس فقال لهالسموات ورأى مكانا ليس فيه إال ملك قاعد

أنـا صـاحب هـذا االسـم املوكـل بـأرساره، ولكنـك قـرصت يف : بالذي علمه إياه، فقال له
سلوكك، ومن رام رسه والترصيف به فال بد من السلوك إليه برشوطه، فارجع اىل معلمك 

هـا، وأظـن أنـه ملـا يف ذلك، فرجع إىل والدي رمحه اهللا، فوجده مل يعمل برشوطه التي ذكرنا
علمه رشوطه مات قبل رشوعه إىل اسـتئناف العمـل، وهبـذا االسـم يكـشفون مـا يريـدون 

 .كشفه املتصوفون
: ^ إن قول النبـي :وقيل
ك فال  أراد بذلك إىل هذا املعنى الذي ذكرنا به عن الصوفيني، ومن أراد به ذل

حيتاج إىل قطع أكل كل ذي روح، وما خرج من ذي روح، وال ترك النكاح، وإنـام عليـه مـا 
 .بقي من الرشوط

                                                
يف ) هــ١١٤٧(هو الشيخ أبو نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص، أكرب علامء عامن يف عرصه، ولـد عـام   )١(

قرية العليا بوادي بني خروص، عرف بلقب الشيخ الرئيس، له مصنفات جليلة منها تفسري لـسورة 
حتفــة األعيــان : ينظــر. هـــ١٢٣٧، تــويف ســنة الــدقاق يف دق أعنــاق أهــل النفــاق: الفاحتــة، وكتــاب

 .٤٥ وما بعدها دليل أعالم عامن ص ٢/١٤١
 .زيادة الثالثة): م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ص املقاصـدً مرفوعـا مـن طريـق أيب أيـوب وقـال الـسخاوي يف ٥/١٨٩احلليـة أخرجه أبو نعـيم يف   )٤(

 .سنده ضعيف: ٤٦٢
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١٩٩

 ^ يف حق غري نبـي فكيـف باألنبيـاء، وكيـف بـالنبي األكـرم حممـد وإذا كان هذا
 ^وقلبه ال يغفل عن ذكر اهللا ليال وال هنـارا يف يقظـة وال منـام طرفـة عـني، لقولـه 

 . 
ًبجــسده وبروحــه معــا أو بروحــه التــي هبــا [ إىل الــسموات ^وأمــا معــراج النبــي 

، وبعقله مفارقا للجسد فال يصح؛ ألنه بمفارقة الروح اجلسد يصري اجلـسد ميتـا، ]حياته
 . عليه كامليتىوبمفارقة العقل اجلسد يصري مغم

أو إىل مـا هـو أعـىل فلـم يـأت رصيـح وأما معراجه بجـسده وروحـه معـا إىل الـسامء 
التنزيل بذلك، وال قامت احلجة بصحيح السنة، وال يصح فيه اإلمجاع الذي ال جيوز خالفه 

الوقــوع وعــدم :  بــصحة تأويــل أو بــصحة ســنة، والــصحيح ال حيتمــل الــوجهنيإال إمــا
فعىل هذا فال الوقوع، وهو من املمكن كونه وعدمه، واهللا تعاىل قدير عىل ما فعل كل ممكن، 

 .يلزم اعتقاد كون وقوعه أنه واقع، وال أنه غري واقع
مـا مل يـدن بـذلك، ومـا مل [ إنه صـحيح فجـائز لـه :فقالّومن صور له عقله أنه واقع 

خيطىء أحدا بخالفه، ومن دان بذلك أو فسق من قال بخالفه فال شك أنه هالك آثـم ظـامل 
 .فاسق

 إنـه يـراه يف نفـسه غـري صـحيح، :قـالفوكذلك من رأى يف عقلـه أنـه غـري صـحيح 
                                                

 .هكذا) ت(يف   )١(
 يف ومـسلم، )١١٤٧(بالليـل يف رمـضان ^ قيـام النبـي : التهجـد، بـاب:  يف كتاببخاريالأخرجه   )٢(

 أبـو داود، و)١٧٢٠(^ صالة الليل وعدد ركعات النبـي : صالة املسافرين وقرصها، باب: كتاب
ما جـاء يف وصـف : الصالة، باب:  يف كتابالرتمذي، و)٣١٤١(يف صالة الليل : الصالة، باب: يف

كيـف الـوتر : قيـام الليـل وتطـوع النهـار، بـاب:  يف كتابالنسائي، و)٤٣٩(ليل بال^ صالة النبي 
 .من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن). ١٦٩٦(بثالث 

 .بجسده وبروحه التي هبا حياة): ت(يف   )٣(
 .ما): م(يف   )٤(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٢٠٠

 . له ما مل يدن بذلك أو خيطىء من قال بخالفه يف دينه]فجائز
ومما يستحسن أن ال يقطع أنه غري صحيح، فإن قطع كذلك لفظا ويف نفسه يريـد أنـه 
يرى كذلك وإن مل حترضه نباهة مل يكن آثام إذا كان يف أصل عقيدته أن القطـع بعلـم الغيـب 

 .يق ال جيوز، وإن مل ينتبه إىل هذا كله فال بأس عليهعىل التحق
وفيام يدل عليه كالم عائشة ريض اهللا تعاىل عنها عىل أنه مل يعرج بجسده، وإن حاول 
هذا الشارح له تفسريا غري هذا فاألصح أن تفسريه غـري مـا فـرسه هـو، وإنـام اسـتجلب لـه 

ليـد لـرأى أن احلـق يف تفـسريه كـام معاين ليكون عىل وفق مذهبه، ولو كان مذهبـه غـري التق
ذكرناه فنفيس متيل إىل أنه مل يرس بجسده، وأن مجيع ما ذكروه فيـه مـن رؤيتـه يف الـسموات 

 غـري صـحيح، واهللا تعـاىل أرسى األنبياء، وذكر ختفيف الصلوات وتردده عـىل اهللا تعـاىل
ه لـه هـذه تنـزيال يف بجسده وروحه من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص، وأنزل يف كرامت

 هبا فيه، فكيف ال يذكر الباري تعرجيه يف األرض إىل السموات، أو إىل أعىل ذكرها لنؤمن
من السموات يف تنزيله، ولو كان صحيحا ألنزل ذكر ذلك الباري يف تنزيلـه، وجهـل علـم 

 .انتهى. وقوع املعراج مما يسع، فليس هو من العقائد الدينية، واهللا أعلم
 ؟ما تقول: يخي اخللييلقلت لش
 الفقيــه يف هـذه املــسألة العظيمـة هــو احلـق الــذي ال يأبــاه ]إن قــول شـيخنا [:قـال

 . واهللا أعلم.منصف، وال يتجاوزه إال متعسف، فهو القول الصحيح، واحلق الرصيح
 

                                                
 ).ت(تكررت يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .لتؤمن): م(يف   )٣(
 .شيخنا إن قول): م(يف   )٤(
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، ]النبي حممد عليهم الصالة والسالم[ آدم، وآخرهم  وأول األنبياء:ومما عن قومنا
 ]يف[فأما نبوة آدم عليه السالم فبالكتاب الدال عىل أنه أمر وهني مـع القطـع بأنـه مل يكـن 

 آخر، فهو بالوحي ال غري، وكذا السنة واإلمجاع، فإنكار نبوته عىل مـا نقـل عـن زمنه نبي
 .البعض يكون كفرا

 اختلف العلامء يف آدم أنه نبي أو أنه ويل، والشك مـع : أيب نبهانقال الشيخ نارص بن
 مل يصح ثبوته نصا يف القرآن، وال قامت احلجـة بالـصحة أنـه االختالف ال يكون كفرا إذ

 وهـو القـرآن ^نبي من السنة، وال صح فيه إمجـاع، وأبلـغ معجـز، وأبقـى معجـزة النبـي 
 معجزة القـرآن، ومعجـزة كـل ]إال[ بعد موته العظيم، إذ معجزة كل نبي مل يبق وجودها

 شبه يف العلم أو السحر، وإن كانت اآلية التي هي املعجزة أبلـغ مـن الـشبه نبي يوجد هلا
 أن يقولوا هذا سحر عظيم، وأما تركيب نظم القرآن بحيث صـار ولكن يمكن املنكرون

وبـاحلق أن ،  هكـذاكـون منـهمعجزا فال يمكن املنكرون أن يقولوا إن السحر يمكن أن ي
، بل هي خارقة لعادة ما ]يف العلم وال يف السحر[مجيع معجزات األنبياء ال يشبهها يشء 

                                                
 .^حممد ): ت(يف   )١(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .إذا): م(يف   )٤(
 . وال القرآن:يف املخطوطات  )٥(
 .يوجدها): ت(يف   )٦(
 .كذا يف األصل  )٧(
 .فيه): م(يف   )٨(
 .يف السحر وال يف العلم): م(يف   )٩(
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يظهر يف العلم والسحر من خوارق العادات، فاملعجزة خارقة العـادات اخلارقـة للعـادات، 
 . فافهم ذلك
 .  ورد يف احلديث نزول عيسى عليه السالم بعده:فإن قيل: رجع
 نـسخت وال يكـون إليـه ؛ ألن رشيعتـه قـد^نعم، ولكنه يتـابع الرسـول :  لهقلنا

وحي ونصب أحكام، بل يكون خليفة رسول اهللا عليهام الصالة والسالم، ثم إنـه ال يـصح 
 . ألنه أفضل فإمامته أوىل؛أنه يصيل بالناس ويؤمهم ويقتدي به املهتدي

ك معـي أن نـزول عيـسى عليـه الـسالم  واحلـق يف ذلـ:قال الـشيخ نـارص بـن جاعـد
وخروج املهدي املنتظر كل هذا غري صحيح، وليس له يف الكتاب وال يف السنة وال يف دليل 
العقل من دليل رصيح، وال مـن دليـل تـأوييل، ومـا الفائـدة يف بعـث عيـسى عليـه الـسالم 

 !؟اضح برهاهنا  قائم ضياؤها، و^واملهدي، وما الفائدة يف بعثهام معا، فإن رشيعة النبي 
 احلق ال يمكن فإن كان ألجل التفرقة بني احلق والباطل من افرتاق األمة، فإن كان

 افـرتاق الـصحابة إىل ]مـن لـدن[ عىل ضالهلم ^معرفته إال هبام، فكيف يرتك أمة النبي 
اهللا خروج عيسى واملهدي، وكثري من عباد اهللا يريد أن يعبد اهللا تعـاىل بدينـه احلـق، فيرتكـه 

 إال لنفسه وألصحابه الذين هم مـاتوا قبـل وقـوع ^بضالله، وصار ال فائدة لبعث النبي 
األحداث الواقعة بينهم، وإن كان احلق معروفا بدون عيسى واملهدي فام فائدة بعثهام فـأينام 

                                                
:  يف كتـابومـسلم، )٢٤٧٦(لـصليب وقتـل اخلنزيـر كـرس ا: املظامل، بـاب:  يف كتابالبخاريأخرج   )١(

مـا جـاء يف : الفـتن، بـاب:  يف كتـابالرتمـذي، و)٣٨٧(نزول عيسى ابن مريم حاكام : اإليامن، باب
فتنـة الـدجال وخـروج عيـسى : الفتن، بـاب:  يف كتابابن ماجه، و)٢٢٤٠(نزول عيسى ابن مريم 

 تقـوم الـساعة حتـى ينـزل عيـسى ابـن مـريم ال «: قال^عن أيب هريرة أن النبي ) ٤٠٧٨(ابن مريم 
 .»حكام مقسطا

 ).م(سقطت من   )٢(
 .كل): ت(يف   )٣(
 .عند): ت(يف   )٤(
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 .واهللا أعلم. توجهت يف البحث جتد هذا غري صحيح
ألحاديث، واألوىل أن ال يقترص  وقد روي بيان عددهم يف بعض ا:رجع إىل قوهلم 

& ' ) ( * + , - M : عىل عدد يف التسمية، وقد قال اهللا تعاىل
.L وال نؤمن يف ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، أو خيرج منهم من هو 

 .منهم، وكلهم كاف خمربين مبلغني عن اهللا عز وجل
 يوصفون بذكورة ون بأمره، ال، واملالئكة عباد اهللا العامل^وأفضل األنبياء النبي 

 .وال أنوثة
 ؟ أليس قد كفر إبليس وكان من املالئكة بدليل صحة استثنائه منهم:فإن قيل
 صفة املالئكة يف بـاب ال بل كان من اجلن ففسق عن أمر ربه، لكنه ملا كان يف: قلنا

 .العبادة والرفعة صح استثناؤه منهم تغليبا
أهنام ملكان مل يصدر عنهام كفر وال كبرية، وتعذيبهام وأما هاروت وماروت هال صح 

إنام هو عىل وجه املعاتبة كام يعاتـب اهللا األنبيـاء علـيهم الـسالم عـىل الزلـة والـسهو، وكانـا 
إنام نحن فتنة فال تكفر، وال كفر يف تعليم السحر، : يعظان الناس ويعلامن السحر ويقوالن

 .بل يف اعتقاده والعمل به
M 4 3 2 :  وردت القراءتان مجيعا قوله تعاىل:ارص بن أيب نبهانقال الشيخ ن

8 7 6 5L بكرس الالم عىل أهنام من ملوك اإلنس، وبفتح الالم 

                                                
 ).٧٨(اآلية : النساء  )١(
 .وال): ت(يف   )٢(
 )ت(سقطت من   )٣(
 ).١٠٢(اآلية : البقرة  )٤(
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 فال عىل أهنام من املالئكة، وال يصح احلق أن يكونا إما من املالئكة، أو من ملوك اإلنس
 صح أنه كذلك مل جتز الصالة هبذه سبيل إىل حتقيق احلق عىل هذا، أو عىل هذه الصفة أن لو

 أن تكون عىل خالف احلق، وهذا ال بد منه عىل كل حال اآلية عىل هذه الصفة، خوفا من
M W V U : إذا كان عىل هذا التأويل، وال شك أن هذا باطل لقوله تعاىل

XL . 
ح أهنام وال نعلم أن أحدا حرم الصالة بآية لثبوت شك فيها، فلام بطل هذا التأويل ص

ملكان يف النـسب بكـرس الـالم مهـا مـن ملـوك بابـل، وأهنـام ملكـان بفـتح الـالم باتـصافهام 
بــصفات املالئكــة يف أفعــاهلام بــاألرسار الروحانيــة كأفعــال املالئكــة، أو يفعلــون بــاألرسار 
بتسخري اهللا الروحانية هلم، وحلسن أخالقهم وأفعاهلم اخلارقة كفى بتسميتهم مـن املالئكـة 

ا من اهللا عنهم يف صالح أحواهلم، وتسخري الروحانيـة هلـم، ويعلمـون النـاس العلـم إخبار
 .والسحر فتنة من اهللا لقومهام ليطيعوا اهللا تعاىل أو ليعصوه

وهبذا التأويل ال يمكن الغلط بأي القراءتني قرأمها القارىء كان مصيبا، والدليل 
ا من املالئكة لقال وما  فلو كانM5 4 3 2L : أهنام من البرش قوله تعاىل

! " # $ % & ' ) M  :وقال تعاىلأنزل به امللكان، 
)L ،وقال تعاىل:  M Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

                                                
احلـق يف كـوهنام مـن املالئكـة وال بد من الغلط وخالف يف إحدى القراءتني من خالف : زيادة) م(يف   )١(

 .أو من ملوك اإلنس
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).٨٢(اآلية : النساء  )٣(
 ).١٠٢(اآلية : البقرة  )٤(
 ).٩(اآلية : األنعام  )٥(
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٢٠٥

 Ï Î Í ÌL تدل عىل أنه مل يكن يف األرض ذلك، إذ لو » لو« فكلمة
 .هقلنا كان مل يكن هنالك حرف لو، فصح أن احلق ما قد

ام عصيا اهللا تعاىل، وقد أثنى اهللا عليهام يف وحرام وفسق ومعصية من وصفهام أهن
! " # $ % & M : كتابه، ومدحهام عىل أفعاهلام، فإن كان من قوله تعاىل

'( 4 3 2 1 0 / . - , + * ) 
8 7 6 59D C B A @ ? > = < ; : L 

فصح أهنام ينهيان عن الكفر، وأنام أنزل عليهام السحر والعلم احلق، ويعلمون الناس 
، ويعلامهنم احلق فيتبعون السحر وهو الباطل الذي حرماه عليهم، بإذن اهللا تعاىلالسحر 

وال يريدون العلم احلق، وما فعال ذلك إال بإذن اهللا وأمره تعاىل عليهام الزما فتنة للناس؛ 
ليعلم اهللا من يطيعه ومن يعصيه كام ابتىل أصحاب السبت بتحريم الصيد عليهم يوم 

م اهللا من يطيعه ومن يعصيه، وهكذا مجيع التعبد إنام هو فتنة من مجيع السبت فتنة؛ ليعل
أحكام دين اهللا من واجب وحمرم ومندوب ووسيلة مكروه ومباح، من صالة أو صوم أو 

 .زكاة أو حج إىل مجيع األحكام الرشعية إنام هي فتنة للعباد
 ومن يعصيه، واهللا تعاىل واملعنى املراد بالفتنة االستخبار ليعلم اهللا من يطيعه يف ذلك

 بذلك، ولكن أراد يف كل امرىء أن يعلم -أي بتسخريهم-عليم هبم من غري أن يفتنهم 
نفسه بنفسه فيجازيه عىل عمله بفعله، فلم يكن تعليم السحر الناس من هاروت وماروت 

( * + M : هو الفتنة ال غري، وليس املعنى هنا من الفتنة مثل معنى قوله تعاىل
                                                

 ).٩٥(اآلية : اإلرساء  )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).١٠٢(اآلية : البقرة  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .يستخريهم): ت(يف   )٥(
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٢٠٦

,Lأي فتنة العامل الذي ليضل بمذهبه الباطل أمة إىل يوم احلرش  بل املعنى هنا ،
M | { z y x w v u t s r q : بالفتنة االفتتان قال تعاىل

}L ،وقال تعاىل:  Mp o n mL . 
والقول أهنام ملكان معذبان عىل زلة فعالها باطل ال جيوز برصيح التنزيل عىل الثناء 

M Æ Å Ä Ã Â  :وقوله M # " !L : ام ذكرناه من قوله تعاىلعليهام، وب
ÇL انتهى. فاعرف ذلك، وباهللا التوفيق. 

 ؟ما تقول يف هذا: قلت لشيخي اخللييل
 فالذي عندي أن هذا كله حـسن جـائز مـن قـول شـيخنا جـزاه اهللا خـريا، واهللا :قال

ني فال بد من دخول الـشك يف  إنه إذا ثبت القول بالوجه: قولهأعلم، إال أنه ينبغي النظر يف
 قدرنا أهنام ملكان  جتوز الصالة هبا، وهذا ال يلزم، فلومعنى اآلية الرشيفة، وحينئذ فال

من املالئكة كانا ملكني يف بابل من امللوك، أو أهنام ملكان بالكـرس مـن اإلنـس كانـا ملكـني 
 هلـام بـام يعمـالن ً، وختصيـصابالفتح ملا يعمالن من عمل املالئكة مدحة هلام، وثناء عليهام

بذلك العلم من األحوال اخلارقة واألعامل التي ال تتأتى للبرش لكان الوجهان صـحيحني، 
ومل يكن يف ذلك اختالف معنى وال لبس، وال اعرتاء شـك يوجـب القـدح يف معنـى اآليـة 

 .والشك فيها، حتى ال جتوز الصالة هبا، فهذا ما ال وجه له البتة فيام عندي
                                                

 ).١٩١(اآلية : لبقرةا  )١(
 .املحرس): م(يف   )٢(
 ).٢-١(اآليتان : سورة العنكبوت  )٣(
 ).١٥(اآلية : التغابن  )٤(
 .ال): ت(يف   )٥(
 .ولو): ت(يف   )٦(
 .ختصيصها): ت(يف   )٧(
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٢٠٧

واهللا . وأما توجيه الشيخ يف تأويل هذه اآلية الرشيفة فهو من قوله حسن فيام عنـدي
 .أعلم

 
 

 قلوبنا من موت األطفال وغصصهم بخروج الـروح، وهـم مل -شيخنا-قد ارتابت 
نيا لئال خيرج  عربة للناظرين أم يكون هلم عذاب يف الد-شيخنا-جينوا شيئا يف دنياهم، أهذا 
 ؟أحد منها من غري مكابدة

 
أما تأمل األطفال وغريهم من البهائم باألمراض واملوت، فليس هو حمتاجا إىل علة ال 
من ذنب وال غريه، فليس السقم مقصورا عىل حاجة، ولكنه من فعل ما ال يسأل عام يفعل 

 .وهم يسألون
 

 
ويف دعاء األحياء لألموات وصدقتهم نفع هلم، واهللا تعـاىل : مما عن قومنا قال الشيخ

 .جييب الدعوات ويقيض احلاجات
 نفع هلم خالفا للمعتزلة متسكا بأن القـضاء ال يتبـدل، وكـل نفـس :قوله: من الرشح

صحاح مرهونة بام كسبت، واملرء جمزي بعمله ال بعمل غريه، ولنا ما ورد يف األحاديـث الـ
من الدعاء لألموات خصوصا يف صالة اجلنازة، وقد تواتر عن السلف، فلو مل يكن فيه نفع 

 .ملا كان له معنى
 :وقال عليه السالم
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٢٠٨

.  
: وقال عليه الصالة والسالم

. 
: ويف استجابة الدعاء قال عليه السالم

 ،ولقوله عليه السالم :
.  

اعلم أن العمدة يف ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلـب، لقولـه عليـه 
                                                

:  يف كتـابالنـسائي، و)٢١٩٥(من صىل عليه مائة شفعوا فيه : اجلنائز، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه  )١(
مـا جـاء يف : اجلنـائز، بـاب:  يف كتـابالرتمـذي، و)١٩٩٠(فضل من صىل عليـه مائـة : ئز، باباجلنا

 . حديث حسن صحيح:وقال، )١٠٣١(الصالة عىل امليت والشفاعة له 
ًمل أر هلذا احلديث وجودا يف كتب احلـديث : ٢/٣٢الفتاوى الفقهية الكربى قال ابن حجر اهليتمي يف   )٢(

 . إن احلديث ال أصل له: قالأيت الكامل ابن أيب رشيف صاحب اإلسعاداجلامعة املبسوطة، ثم ر
 يف البخـاري، و)٥٠٢(أدب الـدعاء وفـضيلته : األذكار، باب:  بن حبيب يف كتاباإلمام الربيعرواه   )٣(

: الـدعوات، بـاب:  يف كتـابومسلم، )٦٣٤٠(يستجاب للعبد مامل يعجل : الدعوات، باب: كتاب
ــستجاب للــدا ــه ي ــو داود، و)٦٨٦٩(عي مــامل يعجــل بيــان أن الــدعاء : الــصالة، بــاب:  يف كتــابأب

ابن ، و)٣٣٩٨(ما جاء فيمن يستعجل يف دعائه : الدعـوات، بـاب:  يف كتـابالرتمـذي، و)١٤٨٤(
 مـن طريـق أيب هريـرة دون) ٣٨٥٣(يستجاب ألحدكم مـا مل يعجـل : الدعاء، باب:  يف كتابماجه
مـن طريـق أيب ) ٦١٣٤(رحـم، وهـذه الزيـادة وردت عنـد أيب يعـىل  ما مل يـدع بـإثم أو قطيعـة :قوله

 يدعو بيشء إال استجاب له فيه، فإما أن يعطيه إياه، وإمـا أن يكفـر عنـه  مسلمما من: هريرة مرفوعا
وفيه ليث بـن أيب ): ١٠/١٤٨ (جممع الزوائدبه مأثام ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم، وقال اهليثمي يف 

 .اهـ. ية رجاله ثقاتسليم وهو مدلس وبق
الــدعوات :  يف كتــابالرتمــذي، و)١٤٨٨(الــدعاء : الــصالة، بــاب:  يف كتــابأبــو داودأخرجــه   )٤(

مـن طريـق سـلامن ) ٣٨٦٥(رفـع اليـدين يف الـدعاء : الدعاء، بـاب:  يف كتابابن ماجه، و)٣٥٦٧(
 .هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ومل يرفعه: الرتمذيالفاريس، وقال 
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٢٠٩

: الصالة والسالم
.  

إن اهللا يستجيب دعوة الكافر، فمنعه : واختلف املشايخ يف أنه هل جيوز أن يقال
  .M: 9 8  = < ;L : مهور لقوله تعاىلاجل

 حممول عىل  :وما روي يف احلديث
 فقال اهللا ME DL : كفران النعمة، وجوزه بعضهم لقوله تعاىل حاكيا عن إبليس

  .MK M LL  :تعاىل
اء لألمـوات أنـه يـنقص مـن  أما إن الدعاء من األحيـ:قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

أوزارهم التي ماتوا عليها أو يزيد يف أعامهلم فهذا مما ال يصح، فمن خـتم لـه بالـسعادة فـال 
زيادة لعمله ومن ختم له بالشقاوة فال ينجيه دعاء األحياء، فلو كان فيه نفع لكان أحـق بـه 

و صىل عليه وشفعوا  آلبائه وأجداده، فاحلق ما قاله املعتزيل، ومن مات عاصيا ول^النبي 
 .له مجيع ما يف األرض ملا نفعه ذلك

وأما فائدة الدعاء من األحياء لألموات ال جتوز إال ألهل التقوى منهم، والدعاء هلم 
راجع نفعه لألحياء الداعني هلم، ومثل ذلك مثل استغفار املالئكة للمـؤمنني فـضله راجـع 

                                                
 هذا حديث غريب ال :وقال، )٣٤٩٠(جامع الدعوات : الدعوات، باب:  يف كتابالرتمذيخرجه أ  )١(

يشري إىل أحـد ، صالح مرتوك اهـ: تلخيص املستدرك يف الذهبياهـ، وقال . نعرفه إال من هذا الوجه
 .رواته وهو صالح املري

  .)١٤(اآلية : الرعد  )٢(
ــظ إال مــا رواه   )٣( ــرة مرفوعــا) ٢/٣٦٧ (أمحــدمل نجــده هبــذا اللف ــوم «: مــن طريــق أيب هري دعــوة املظل

رواه أمحـد والبـزار بنحـوه : ١٠/١٥١اهليثمـيوقـال . »مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره عـىل نفـسه
 اهـ. وإسناده حسن

 ).٣٧(اآلية : احلجر  )٤(
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٢١٠

 ووالية ملن تواله اهللا تعاىل، واهللا يكـرم ذلـك إليهم، وإنام كان معناه حمبة ملن أحب اهللا تعاىل
بام سأله إكراما للداعي وإال ولو مل يدع له ألعطاه أيضا مثل استغفار املالئكة لألولياء، فإن 
 اهللا يغفر هلم ولو مل يستغفروا له، ولكن هذا حق أولياء اهللا من بعضهم بعـض، وحمبـة اهللا

 فال ينفع ذلك النبـي، وإنـام ^به كنحو صالتنا عىل النبي ملن وااله اهللا وأح . ووالية اهللا
 .نفع ذلك راجع إلينا ال غري

/ M 0 : وأما استجابة الدعاء فهو عىل املشيئة، ويمكن معنى قوله تعاىل
1L أي الدعاء هي الصلوات والتوفيق يف أداء الطاعة له تعاىل، فإن اهللا تعاىل يستجيب 

M 4 3 2  :وقال تعاىل، Mp t s r qL: له لقوله تعاىل

7 6 5 = < ; : 9 8 A @ ? >  C B
DL. 

وأما يف غري التوفيق يف العبادة فيمكن أن يستجيب له، ويمكن أن ال يستجيب لـه يف 
إنه يمكن أن يستجيب له يف غري ذلك املعنى فليس بـيشء؛ : غرضه الذي طلبه، وأما قوهلم

واهللا أعلـم، وينظـر يف . ري ذلك ويمنـع ذلـكألنه طلب شيئا فليس من اإلجابة أن يعطى غ
 .ذلك

 :قال املحقق اخللييل
قول الشيخ يف هذه املسألة حسن، إال أنه ينبغي النظر يف الدعاء للمؤمن هـل لـه فيـه 

 .واهللا أعلم. منفعة أو ال فإن فيه للنظر جماال
                                                

 .هللا): ع(يف   )١(
 .هللا): ع(يف   )٢(
 ).٦٠(اآلية : غافر  )٣(
 ).٦٩(اآلية : العنكبوت  )٤(
 ).٧-٥(اآليات : الفاحتة  )٥(
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: 

جب الذنب فهـو كـالروح ال يفنـى، اختلـف فيـه عـىل  وع:وعنهم أيضا فيام أحسب
: قولني، مشهورمها أنه ال يفنى حلديث يف الصحيحني

 ويف 
، ويف : رواية مسلم
:^انبـرواية البن ح

.  
 إنه عظم كاخلردلة يف العصص، وهو آخر سلسلة الظهر عند :ومن هنا قال العلامء

سكا الصلب، وهو من اإلنسان بمنزلة مغرز الذنب من الدابة، واختار املزين القول بالفناء مت
M À : والروح عىل ذاهتا من علم الغيب لقوله تعاىلM R Q P OL : باآلية

                                                
:  بعـد قـول الـسائليل، وقد علق عليهـا يف آخـر املـسائلالصفحات األوىل من كالم غري املحقق اخللي  )١(

 ؟ما تقول يف كل هذا: قلت لشيخي اخللييل
 .زيادة وردت يف احلديث ويقتضيها السياق  )٢(
:  يف كتـابومـسلم، )٤٩٣٥ ( ».. ينفخ يف الـصوريوم«قوله : التفسري، باب:  يف كتابالبخاريرواه   )٣(

ذكــر القــرب والــبال : الزهــد، بـاب:  يف كتــابابــن ماجـه، و)٧٣٤٠(مــا بـني النفختــني : الفـتن، بــاب
 .، من طريق أيب هريرة)٤٢٦٦(

اآلداب :  يف بــاباإلمــام الربيــع، و)٧٣٤١(مــا بــني النفختــني : الفــتن، بــاب:  يف كتــاب مــسلمرواه  )٤(
 . أيب هريرةمن طريق) ٧٢٢(

 . ابن حيان:يف النسخ  )٥(
مــن طريــق أيب ســعيد ) ٣١٤٠(اجلنــائز، فــصل يف أحــوال امليــت يف قــربه :  يف كتــابابــن حبــانرواه   )٦(

 .اخلدري
 ).٢٦(اآلية : الرمحن  )٧(
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Â ÁÃÄ  Å Æ Ç ÈLوالسؤال حق، واألنبياء ال يساءلون . 
أن القـائلني بإعـادة :  ويف إعادة العـرض قـوالن وجتـب إعـادة األعيـان يعنـي:وقوله

نيا كالبيـاض واألصـوات األعيـان اختلفـوا يف إعـادة أعراضـها التـي هـي قائمـة هبـا يف الـد
والرضب والعلـم واجلهـل والقـرص والطـول، وكـذلك يف إعـادة األزمنـة التـي مـرت عـىل 

 .اإلنسان يف الدنيا قوالن
 وهذا مما يسع جهلـه، ولـيس هـو مـن عقائـد الـدين، :قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

 .فاعرف ذلك. نيوالقول فيه بحكم يشء منه ال خيرج من علم الغيب الظني إىل العلم اليقي
 والسيئات عنده باملثل، واحلسنات ضوعفت بالفضل، : ًومما عن قومنا أيضا

 :قال اهللا تعاىلمقابلة السيئة بمثلها إن قوبلت، ومقابلة احلسنة بضعفها، : ومما جيب اعتقاده
 M^ _ ` a b cd e f g  h i j  k L .  M| } 

~ � L.  
القلم والكاتبون اللوح كل حكم الحتياج، وهبا اإليامن  والعرش والكريس ثم :قوله

 .جيب عليك أهيا اإلنسان
 والعرش والكـريس واملالئكـة الكـاتبون ممـا ال تقـوم :قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

 من العقل، وإنام تقوم احلجة بمعرفته بالسامع مـن التنزيـل، احلجة بمعرفة يشء من ذلك
 . شفاها^ومن قول الرسول 

أما من قول العلامء فال تقوم احلجة بمعرفة يشء من ذلك قياما هيلك املرء أن يشك و

                                                
 ).٨٥(اآلية : اإلرساء  )١(
 ).١٦٠(اآلية : األنعام  )٢(
 ).٤٠(اآلية : الشورى  )٣(
 .حلجةا: زيادة) أ(يف   )٤(
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٢١٣

يف ذلك إال بتالوة اآليات الدالة عىل ذلك لزمه اإليامن باآلية، وما تـضمنته مـن املعـاين أنـه 
صدق وحق، وليس عليه اإليامن بمعرفة معنى يشء من ذلك إن مل يفهـم املعنـى، وال يلـزم 

آية يف القرآن يف تصديق أن مالئكة يكتبون اللـوح املحفـوظ، وال أن مالئكـة اإليامن بتالوة 
 هللايكتبون من اللوح املحفوظ، إذ ليس يف القرآن آيـة مـرصحة يف ذلـك، وإنـام الـرصيح أن 

مالئكة يكتبون أعامل بني آدم املكلفني عبادة اهللا تعـاىل، وإذا قـرأ اآليـة وفهـم معناهـا لزمـه 
 احلق الذي فهمـه، وإن مل يفهـم معناهـا لزمـه اإليـامن هبـا وبمعناهـا يف اإليامن هبا وبمعناها

 .املجمل أنه كالم اهللا، كله حق لفظ ومعنى، فهمه أو مل يفهمه، فاعرف ذلك
 وعذاب القرب للكافرين ولبعض :قال الشيخ النسفي يف عقيدته: وعنهم أيضا 
 ثابت بالـدليل الـسمعي، والبعـث  وتنعيم أهل الطاعة وسؤال منكر ونكري،عصاة املؤمنني

 والـرصاط حـق، ،حق، والوزن حق، والكتـاب والـسؤال واجلـواب حـق، واحلـوض حـق
 .واجلنة حق، والنار حق، ومها خملوقتان اآلن موجودتان باقيتان ال يفنيان وال يفنى أهلها

 :الرشح
  وعذاب القرب للكافرين ولبعض عصاة املؤمنني خص البعض؛ ألن منهم من:وقوله

 .ال يريد اهللا أن يعذبه بعذاب
 كذلك إىل يـوم القيامـة، ويرفـع عـنهم كـل يـوم مجعـة وكـل :ومن حاشية يف الكتاب

 .^رمضان بحرمة النبي 
 . العذاب عىل الروح دون البدن:وقال بعض العلامء

 . عىل البدن دون الروح:وقال الفقهاء
 . إنه عىل الروح والبدن:وقال بعض
ب الروح؛ ألن رسه يف القلـب، وقـد خـال القلـب منـه، وال  الجيوز أن يعذ:فإن قيل

 .جيوز أن يعذب البدن؛ ألنه خال من الروح فيمتنع عذابه
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 األمل والتنعـيم مـن غـري  إن اهللا قادر أن خيلق له نوع حياة جيوز هبا مـا تـدرك:قلت
 .ادة الروحإعادة الروح إليه؛ لئال حيتاج إىل نزع حياة جديدة، وجتوز إعادة احلياة دون إع

 :رجع إىل رشحه
وتنعيم أهل الطاعة يف القرب بام يعلمه اهللا ويريده، وهذا أوىل ممـا وقـع يف عامـة : قوله

الكتب من االقتصار عىل ثبوت عذاب القرب دون تنعيم بناء عىل أن النـصوص الـواردة فيـه 
 .أكثر، وعىل أن عامة أهل القبور كفار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أكثر

وسؤال منكر ونكري، ومها ملكان يدخالن يف القـرب، فيـسأالن العبـد عـن ربـه : قوله
 .وعن دينه وعن نبيه

ثابت كل من هذه األمور بالدليل السمعي؛ ألهنا أمور ممكنة، أخرب هبا الصادق : قوله
 Mn o  p q rs t u  :وقال اهللا تعاىلعىل ما نطقت به النصوص، 

v w  x y z { L. 
 . يوم القيامة: أي)النار يعرضون عليها (:كتابومن حاشية يف ال
أن قوله : ^ وعن النبي M² ±³ L  :وقال تعاىل :رجع إىل رشحه

من :  نزلت يف عذاب القرب إذا قيل لهM>= ? @ A BL : تعاىل
 .^ ريب اهللا، وديني اإلسالم، ونبيي حممد :فيقول ؟ وما نبيك؟ وما دينك؟ربك

                                                
 .ترك): ع(يف   )١(
 ).٤٦(اآلية : غافر  )٢(
 ).٢٥(اآلية : نوح  )٣(
 ). ٢٧(اآلية : إبراهيم  )٤(
مـن طريـق ) ٤٦٩٩(يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابـت : التفسري، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٥(

ً ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا املسلم إذا سئل يف القرب يـشهد أن« : قال^الرباء بن عازب أن رسول اهللا 
 .»يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة« : قوله فذلك»رسول اهللا
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: - وسالمهعليه صلوات اهللا-وقال 
. 

 :^وقال 
إىل آخر احلديث. 

 :-صلوات اهللا عليه وسالمه-وقال 
. 
ملة األحاديث الواردة يف هذا املعنى ويف كثري من أحوال اآلخرة متواترة املعنى وباجل

 .وإن مل تبلغ آحادها حد التواتر
 لـه وال وأنكر عذاب القرب بعـض املعتزلـة والـروافض؛ ألن امليـت مجـاد ال حركـة

 .إدراك فتعذيبه حمال

                                                
  املستدرك يفاحلاكم، و)٤٦٠(نجاسة البول والتنزه منه : الطهارة، باب:  يف كتابالدارقطنيأخرجه   )١(

عامـة «: ًمن طريق ابن عباس مرفوعـا) ٦٨٠(بول عامة عذاب القرب من ال: الطهارة، باب: يف كتاب
مـن ) ٤٥٨ (الـدارقطنيوأخـرج . البأس به: الدارقطنيوقال . »عذاب القرب من البول، فتنزهوا منه

: الـدارقطني وقـال »اسـتنزهوا مـن البـول، فـإن عامـة عـذاب القـرب منـه«: ًطريق أيب هريـرة مرفوعـا
 .الصواب مرسل

مـن طريـق أيب هريـرة ) ١٠٧٣(مـا جـاء يف عـذاب القـرب : نـائز، بـاباجل:  يف كتـابالرتمـذيأخرجه   )٢(
وقد جاء هذا احلديث من طرق أخرى بغري .  حديث أيب هريرة حديث حسن غريب:وقالًمرفوعا، 

 . هذا اللفظ بعضها يف الصحيحني
من طريق أيب سعيد اخلدري ضمن حديث طويـل ) ٢٤٦٨(صفة القيامة :  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٣(

وقـال . »إنام القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النـار«: ^قال رسول اهللا : ء يف آخرهجا
املغنـي عـن محــل يف احلـافظ العراقـي هـذا حـديث غريـب، ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجــه اهــ، وقـال 

 .اهـ. فيه عبيد اهللا بن الوليد الوصايف ضعيف): ١/٢٥٥ (األسفار
 .حراك): ع(يف   )٤(
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نوعا من احليـاة قـدر مـا  أنه جيوز أن خيلق اهللا يف مجيع األعضاء أو بعضها :اجلوابو
يدرك أمل العذاب أو لذة التنعم، وهذا ال يستلزم إعادة الروح إىل بدنه، وال أن يتحرك، وال 
أن يضطرب ويرى أثر العذاب عليه حتى إن الغريق أو املأكول يف بطون احليوانات يعذب، 

 . عليهوإن مل يطلع
 والنكري يف القرب يضادد ما يدل  إن تصديق خرب الناكر:قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

 كان كذلك مل جيز تصديقه لقوله تعاىل حاكيا عن قول أهل عليه خرب القرآن العظيم، وإن
 أي عدما أو M± ²L : وقوله تعاىل . MUT V WL : النار

) ثم يميتكم(فيها، فأخرجكم منها أحياء ) ثم أحياكم(مضغة وحلام يف بطون أمهاتكم 
) ثم إليه(يوم البعث، فيخرجكم من األرض أحياء ) ثم حيييكم( بطن األرض فتكونون يف

، وغريالناكر والنكري حيتاج إىل حياة بعد املوت جتتمعون) حترشون(إىل موقف احلساب 
بعقل كامل حتى يفهم ما يقال له وما جييب، وهذا ال يصح؛ ألنه خمالف ألخبار التنزيل، 

 .وما خالفه فال شك يف بطالنه
 يفهم بحاسية غري رد روح الذي هو عقله فباطل؛ ألنـه ال يمكنـه أن يـشهد :وقوهلم
 .ويقر إال بعقله

 إن الروح مل تزل كأهنا يف حلم ورؤيا منام، إن كانت سـعيدة :فقيلوأما عذاب القرب 
 .ترى منعمة أو شقية ترى معذبة، واالختالف يف هذا جائز

أظن أنه األصح، ويف األصل أن هذا كله  إن الروح ال تعقل إال يف جسدها، و:وقيل
                                                

 .تطلع): ع (يف  )١(
 .إذا): أ(يف   )٢(
 ).١١(اآلية : غافر  )٣(
 ).٢٨(اآلية : البقرة  )٤(
 .وجيمعون): أ(يف   )٥(
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 .من علم الغيب ال يصح فيه حتقيق
  M n o  p q rs t u v w :وقوله تعاىل يف فرعون

x y z { | L  يمكن ما ذكرناه بمنزلة الرؤيا يف املنام، ولكن يف غري
ًأخريا ً اآلية تقديام وتالقرب أو فيه؛ ألن الروح ال تدري أين يذهب هبا، ويمكن أن يف

ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون عليها غدوا وعشيا : واملعنى
 .باستغراق الوقتني يف كل حني

وليس املراد برد الـروح التـي هـي الـروح املـرشكة املوجـودة التـي هبـا وجـود القـوة 
اهلاضمة والقوة املاسـكة  القوة  التي تتولد هبا القوة النامية والقوة املولدة وختدمالعادية

والقوة الدافعة والقوة الطابخة حتى يكـون الغـذاء كيموسـيا صـاحلا السـتحالته يف أجـزاء 
املغتذي جزءا منه مما يناسبه من الغذاء، فأما مع عدم القـوة الـصاحلة العاقلـة فـال يـصح أن 

 .حيس عذابا وال أن يفهم خطابا وال أن يرد جوابا
هي قيامة له، وصح أن للميت قيامتني، ومل يقم دليل عىل  إنه ترد عليه ف:قيلوإذا 

: صحة هذا، وآيات الذكر تدل عىل أن هذا كله غري صحيح فإن كان من قوله تعاىل
Mon p q rs t u v w  x y z {L 

فليس يف اآلية دليل قطعي، وإنام فيها احتامالت معان، حتتمل أن يكون أراد بذلك يوم 
أول يوم والعيش آخر يوم من احلرش، فيكون استغراق الطرفني احلرش، ويكون معنى الغدو 

 .أي من أول يوم احلرش كذلك إىل آخر يوم احلساب
وحيتمل أن يكون معنى اآلية عىل إرادة التقديم والتأخري، فيكون املعنى ويوم القيامة 

                                                
 ).٤٦(اآلية : غافر  )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
 .الغادية): أ(يف   )٣(
 .وخيدم): أ(يف   )٤(
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أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون عليهـا غـدوا وعـشيا، أي فهـم مـستغرقون 
 .وقات ال خيرجون منهااأل

 كذلك أنت أولت اآلية عىل الظن وأحلته عن معنى ملا صح أنه ليس :فإن قلت
 موتة العدم األول، فهم كاألموات أو هي MT U L  :وقال تعاىللإلنسان قيامتان، 

 MV WL املضغة واللحمة يف بطون األمهات، واملوتة الثانية هي املوت املعروف 
 .حياة يوم القيامةهي احلياة األوىل و
 ؟ وما الدليل عىل أن املوتتني ليستا مها املوتة األوىل وموتته يف القرب:فإن قيل
 أثبت عليهم أنت عـذاب القـرب، فـإذا مـاتوا هـذه هذا سؤال أهل النار الذين: قلنا

 .املوتة األوىل فال تكون هي الثانية باألوىل التي هي العدم أو املضغة
 ال ا أن الروح والعقل ال يردان يف القرب، وباإلمجاع إن رد األرواحاتفاقنا مجيع: قلنا

 Mj k l m n : يكون إال يوم البعث، والقرآن يدل عىل ذلك قوله تعاىل
oL ،فلو ثبت عذاب القرب وسؤال منكر ونكري مل يكن اإلحياء إليها وهي رميمة 

لكتاب، ودل عىل أن الروايات فأولت اآلية عىل ما وقع عليه اإلمجاع ودل عليه رصيح ا
 مسلمة إىل قائلها غري مسلم يف صحتها؛ ألهنا عىل خالف رصيح ^املروية عن النبي 

 . ذلك يف كتابهالذكر احلكيم، وبعض أصحابنا بقلة علمه صدق هذه الشهرة فأثر
 . وأما بعض املعتزلة أنكر ذلك، فهو األصح: قولهوأما

ولكني . نه بعض املعتزلة وعم الرافض فاهللا أعلم والروافض فكأ:وأما قوله مع ذلك
                                                

 .عىل): ع(يف   )١(
 .الذي: يف النسخ املخطوطة  )٢(
 .الروح): ع(يف   )٣(
 ).٧٨(اآلية : يس  )٤(
 .بأثر): أ(يف   )٥(
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أرى اإلمامية مـن الـشيع رجـاهلم دائـام يـذهبون وقـت العـرص مـن يـوم اخلمـيس إىل قبـور 
 إن أرواح موتـاهم تـرد إىل :فقـالواموتاهم، فسألت كثريا منهم ممن ال خيفى عيل أمـورهم، 

خطـاب مـن خـاطبهم، أجسادهم من آخر يوم اخلميس إىل آخـر ليلـة اجلمعـة، ويـسمعون 
وإهنم يف الليلة يذهبون إىل زيـارة عـيل واحلـسني، وخيـاطبون موتـاهم بـرد الـسالم إىل عـيل 

 يستشفع هلـم مـع اهللا تعـاىل، فـإذا ^واحلسني، ويطلبون الوسيلة بالشفاعة منهام مع النبي 
 .كان هذا فرد الروح معهم مصحح، وال يكون معهم مصححا إال بتواتر األخبار

م يعذب أحد منهم يف القـرب فـال؛ ألن حـبهم لعـيل واحلـسني كـاف هلـام عـن وأما أهن
اخلالص من عذاب القرب ومن عذاب النار يف اآلخرة بتواتر النصوص املصححة معهم إذا 
كان كـل متـواتر صـحيحا، وجيـوز إن تـؤول القـرآن عـىل ذلـك التـواتر مل يـصح افـرتاق يف 

ب مل يدينوا بيشء ممـا اختلـف فيـه املـسلمون اإلسالم؛ إذ يصري الكل حقا؛ إذ كل أهل مذه
من أمور الرشع إال وهو صحيح بتواتر الروايات، فـصح أن احلـق يف تأويـل مـا يوافـق فيـه 
السنة، وغري صـحتها رجـع احلكـم إىل صـحيح الكتـاب؛ ألن الـسنة الـصحيحة ال ختـالف 

 التي هي كالناسـخة الكتاب، وإنام هي تفسري له وإمتام ملعانيه، أو تعارضه، ولكن املعارضة
البد وأن يكـون هلـا دليـل واضـح يـدل عـىل صـحتها؛ ألن الروايـات التـي قامـت الـصحة 

 .بصحتها مستفاضة يف أهل اإلسالم
 � ~  { | }  Ms t u v w  x  y z : وقوله تعاىل
¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ ©  ª « ¬ ®  ¯ ° 
± ² ³ ´ µ ¶  ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ÁÀ Â Ã Ä Å  
Æ Ç È L دليل عىل أنه ال عذاب يف القرب وال سؤال منكر  أوضح

ونكري؛ ألن معنى اآلية يدل عىل أهنم حققوا صحة ما جاءهتم به رسلهم بعد بعثهم مع تلك 

                                                
 ).٥٢-٤٨(اآليات : يس  )١(
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وحتققوا مع سؤال منكر ونكري ثم  الصحة، فلو كان عذاب يف القرب لتحقق هلم األمر فيه،
م تصحيح ما جاءهتم به رسلهم يبقى فيهم من رمق احلياة ما حيسون به العذاب، فيصح هل

 Mb c   d e f g h i j k l m n o  p قبل يوم البعث، 
q r s t u  v wx y  z {   |  } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤  ¥ ¦ § L وهذه اآلية أيضا تدل عىل صحة ما ذكرناه؛ إذ لو كان عذاب 

ا مل تكن إال يوما أو يف القرب وسؤال منكر ونكري ملا رأوا املدة التي لبثوا فيها يف قبورهم كأهن
ه، ووافقني عليه من قال به من أهل قلنابعض يوم، وإنام حيسب ذلك كذلك إذا كان عىل ما 

املعتزلة، وكثري من آيات القرآن ما يدل عىل أن الروايات املخالفة لداللة الكتاب مسلمة إىل 
 .قائلها إىل الصحة وباهللا التوفيق
 ؟ذا ما تقول يف كل ه:قلت لشيخي اخللييل

 اهللا أعلم هبذا كله، وقد اختلف أصـحابنا يف جـواز سـؤال القـرب وفتنتـه بمنكـر :قال
ونكري وعذابه ونعيمه وكيفية ذلك، وليس مرادنـا يف هـذه التـساويد رشح أحـوال اآلخـرة 

 إنـه سـبحانه لـيس يعجـزه يشء، :نقـولوبيان دالئلها، ونحن نرد العلم فيها إىل اهللا تعاىل و
 مل يقـم هبـا دليـل قطعـي لكـن يـرتجح بعـضها بتـواتر األخبـار وبعـضها وأكثر هـذه املعـاين

 .واهللا أعلم.  أنه احلق^بالعكس، ويكفي منها اإليامن باجلملة بكل ما ثبت عن النبي 
 

 
 يف أرشاط الساعة مـن خـروج ^ وما أخرب به النبي :وعن غري أصحابنا قال الشيخ

ج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السالم من السامء، وطلوع الدجال، ودابة األرض، ويأجو
الشمس من مغرهبا، فهو حق، واملجتهد يف العقليـات والـرشعيات األصـلية والفرعيـة قـد 

                                                
 ).١١٨-١١٢(اآليات : املؤمنون  )١(
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 عامة خيطىء ويصيب، ورسل البرش أفضل من رسل املالئكة، ورسل املالئكة أفضل من
 .البرش، وعامة البرش أفضل من عامة املالئكة

 . ألهنا أمور ممكنة أخرب هبا الصادق؛ فهو حق:ه قولمن الرشح
: ^قال حذيفة بن الغفاري





 واألحاديـث ،

 .الصحاح يف هذه األرشاط كثرية جدا
 واملجتهد يف العقليات إىل آخر، ذهب بعـض األشـاعرة واملعتزلـة إىل أن كـل :وقوله

 فيها مصيب، وهذا االخـتالف مبنـي عـىل جمتهد يف املسائل الرشعية الفرعية التي ال قطع
 يف أن هللا يف كل حادثة حكام معينا، وحكمه يف املسائل االجتهادية مـا أدى إليـه اختالفهم

                                                
 ).ت( من تسقط  )١(
 .حذيفة بن أسيد: الصواب لعل  )٢(
 .وما): م(يف   )٣(
 .فقال): م(يف   )٤(
 ).وثالثة خسف(كذا جاء يف رواية احلديث ويف النسخ املخطوطة   )٥(
 .سف خسف بدون واوخ): م(يف   )٦(
 يف أبـو داود، و)٧٢١٤(يف اآليـات التـي تكـون قبـل الـساعة : الفـتن، بـاب:  يف كتـاب مسلمأخرجه  )٧(

 ابـن ماجـهو) ٢١٩٠(الفـتن :  كتـابالرتمـذي، و)٤٣١١(أمـارات الـساعة : املالحم، بـاب: كتاب
 .كلهم من طريق حذيفة بن أسيد) ٤٠٥٥(اآليات : باب

 .قاطع): م(يف   )٨(
 .اختالف): ت(يف   )٩(
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رأي املجتهدين، وحتقيق هذه األبحاث أن املسائل االجتهادية إما أن ال يكون هللا فيها حكم 
 قبــل اجتهــاد املجتهــدين أو يكــون، وحينئــذ إمــا أن ال يكــون مــن اهللا تعــاىل دليــل أو معـني
 وذلك الدليل إما قطعـي وإمـا ظنـي، فـذهب إىل كـل احـتامل مجاعـة، واملختـار أن يكون

احلكم معني، وعليه دليل ظني إن وجده املجتهد فقد أصاب، وإن فقـده أخطـأ، واملجتهـد 
 .ائه، فلذلك كان املخطىء معذورا بل مأجوراغري مكلف بإصابته لغموضه وخف

 : فيه وجوهوالدليل عىل أن املجتهد قد خيطىء
 والضمري Mw vx| { z y L :  قوله تعاىل:األول

 سليامن بالذكر للحكومة والفتيا، ولو كان كل من االجتهادين صوابا ملا كان لتخصيص
 . ألن كال منهام قد أصابمزية؛

:  والـسالمقوله عليه الصالة: والثاين
 . 

أن القياس مظهر ال مثبت، فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنى، وقد أمجعوا : الثالث
 .عىل أن احلق فيام ثبت بالنص واحد ال غري

                                                
 .أو ال يكون) ت(يف   )١(
 .ختطئ): ت(يف   )٢(
 ).٧٩(اآلية : األنبياء  )٣(
 .التخصيص): ت(يف   )٤(
 . حرية:)ت(يف   )٥(
 ).م(سقطت من   )٦(
 ).م(سقطت من   )٧(
ً مـن طريـق عمـرو بـن العـاص وأخرجـه أيـضا عـن عقبـة بـن عـامر ٤/٢٠٥مـسنده  يف أمحدأخرجه   )٨(

رواه أمحد والطرباين يف الكبـري وفيـه مـن مل أعرفـه : ٤/١٩٥ جممع الزوائد يف اهليثمي  وقال٤/٢٠٥
 .اهـ
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ــع  ــيدنا: الراب ــة س ــواردة يف رشيع ــات ال ــه يف العموم ــه ال يعرف ــأن ــني ^د  حمم  ب
األشخاص، فلو كان كل جمتهد مـصيبا لـزم اتـصاف الفعـل الواحـد باملتنـافيني مـن احلظـر 

 .واإلباحة والصحة والفساد، والوجود وعدمه
التلـويح يف «وحتقيق هذه األدلة واألجوبة عن متسكات املخالفني يطلب مـن كتـاب 

 .»رشح التنقيح
اط الساعة من طلوع الشمس مـن  أما ما ذكره يف أرش:قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

 يـأجوج مغرهبا، وخروج الدجال وغري ذلك ما خـال مـا ذكـر اهللا تعـاىل يف كتابـه يف فـتح
، وال ^ومأجوج، وخروج الدابة، فلم يأت فيه تنزيل، وال قامت احلجة بصحته عن النبي 

 يـصح إمجـاع ينعقد فيه إمجاع يلزم قبوله إال بـصحة الروايـة، أو صـحة تأويـل التنزيـل، ومل
بذلك، وأما بإمجاع اجتامع العلامء عىل صحة ذلك بغري دليل إهلـي، وال صـحة روايـة نبويـة 

 .فال ينعقد إمجاع ديني؛ ألنه ال خمرج له عن الظن إىل اليقني
وأما خروج يأجوج ومأجوج والدابة فقد نطق هبام القرآن، وحيتمل أن يكون املعنى 

M Ú Ù Ø : معنى ظاهر اللفظ خيالفه قوله تعاىلاملقصود هو عىل ظاهر اللفظ، ولكن 
ÛLوالقرآن ال خيالف معناه بعضه بعضا، فعىل هذا حيتمل أن يكون املعنى  عىل 

تقدير لو، أي لو فتحنا عليهم يأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون، فيكون بقاء 
ّالسد عليهم نعمة من اهللا لعباده، ذكر هبا عباده املتقني، ذكرهم  . ليشكروهّ

وكذلك خروج الدابة حيتمل أن يكون املعنى مقدرا بلو أخرجنا هلم دابة تذكرهم إذا 

                                                
 .نبينا): م(يف   )١(
 .من خروج): م(يف   )٢(
 ).١٨٧(األعراف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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 أن الناس كانوا بآياتنا  القول بحكم الكفر عليهم، وهبالكهم مل ينفعهم ذلكحق عليهم
إخبار من اهللا عنهم ال إخباره عن كالم الدابة عىل هـذا الوجـه مـن التأويـل إن  :ال يؤمنون

 .انتهى. ، واهللا أعلم بتأويل كتابه، وباهللا التوفيقصح
 ؟ما تقول يف كل هذا: قلت لشيخي اخللييل

 اهللا أعلم، وأنا به غري بصري، لكن ما ذكره الشيخ من تقدير لـو يف فـتح يـأجوج :قال
ومــأجوج، ويف خــروج الدابــة مــن األرض ال معتمــد لــه، وال أصــل لعــدم الــدليل عليــه، 

 يصح يف التأويل إال لسبب يوجبه، وال داللة عىل ذلك هاهنـا مـن والعدول عن الظاهر ال
 .لفظ، وال معنى فليس هو بيشء

وأما قوله يف سائر العالمات أن اإلمجاع من األمة مل ينعقـد فيهـا عـىل يشء، فهـو مـن 
قوله صحيح، وحينئذ فتبقى مبهمـة احلكـم كغريهـا مـن املحـتمالت إال مـا قـام دليـل عـىل 

 .واهللا أعلم. نبغي النظر يف ذلك كلهفساده وبطله، في
 

 
 والكتاب حق أي املثبت فيه طاعات العباد : قوله-فيام أحسب-ومن رشح لقومنا 

 حق، لقوله  ووراء ظهورهم هوومعاصيهم يؤتى للمؤمنني بأيامهنم، والكفار بشامئلهم
 MN M L K J : له تعاىل وقوM { z y x w v uL : تعاىل

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 ).١٣(اآلية : اإلرساء  )٥(
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 T S R Q P OL . 
 مستلزم للحـساب، أنكـره واملصنف سكت عن ذكر احلساب، اكتفاء بالكتاب أنه

 .املعتزلة زعام منهم أنه عبث، واجلواب ما مر
: ^ والسؤال حق لقوله: قوله





 . 

: ^ لقوله M X W VL : واحلوض حق لقوله تعاىل: قوله
 

واألحاديث كثرية . 
عر، وأحـد مـن والرصاط حق وهو جرس ممدود عىل متن جهنم، أدق مـن الـش: قوله

                                                
 ).٨-٧(اآليتان : االنشقاق  )١(
 .أن): ت(يف   )٢(
 .فيقول): م(يف   )٣(
 . يقول:)ت(يف   )٤(
 .ريب): م(يف   )٥(
 يف ومسلم، )٢٤٤١(قول اهللا تعاىل أال لعنة اهللا عىل الظاملني : املظامل، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٦(

فـيام : املقدمـة، بـاب:  يفابـن ماجـه، و)٦٩٤٦(تلـه قبول توبة القاتل وإن كثـر ق: التوبة، باب: كتاب
 .من طريق ابن عمر) ١٨٣(أنكرت اجلهمية 

 ).١(الكوثر اآلية   )٧(
: الفـضائل، بـاب:  يف كتـابومسلم، )٦٥٧٩(يف احلوض : الرقاق، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٨(

 .د اهللا بن عمرومن طريق عب) ٥٩٢٨(إثبات حوض نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم وصفاته 



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٢٢٦

السيف، يعربه أهل اجلنة، وتزل به أقدام أهل النـار، وأنكـره أكثـر املعتزلـة؛ ألنـه ال يمكـن 
 .العبور عليه، وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنني

إن اهللا تعاىل قادر أن يمكن من العبور عليه ويسهله عىل املـؤمنني حتـى : واجلواب
لريح اهلابة، ومنهم كاجلواد إىل غري ذلك كام ومنهم كا أن منهم من جيوزه كالربق اخلاطف،

 .ورد احلديث
قال الشيخ نارص بن أيب نبهان يف هذه األربعة التي ذكرها الكتاب والسؤال واحلوض 

فأما الكتاب فال شك أنه حق، ولكـن معنـاه يمكـن أنـه لـيس املـراد يف صـحيفة : والرصاط
زليون أن يكـون كـذلك، ويمكـن جسمية مكتوب فيها بيشء من احلروف عىل ما أنكر املعت

 معنـاه حمـال؛ ألنـه مـن املمكـن كونـه مكتوبـا عـىل املعنـى كونه كذلك، والقول يف حتقيـق
ًاملفهوم حقيقة، ويمكن أن حفظ املالئكة له هو املعنى املقصود مـن أنـه مثبـوت كتابـا، وإذا 

كتوبة يف كتاب، وأن احتمل املعنيان مل يتحقق أحدمها، وال جيوز الشك عىل أن مجيع أعامله م
املتقي يعطى إياه بيمينه، والكافر يعطى إياه بشامله، كام أخرب اهللا تعاىل بـذلك، ولكـن جيـوز 

 .الشك يف معنى الكتاب أهو عىل املفهوم الظاهر أو عىل املجاز
وأما أن اهللا تعاىل يدين املؤمن إىل آخر كالمه، فإن كان املراد أنه يدنيه بقرب مسافة فال 

ذلك مما ال جيوز يف صفته تعاىل، وكذلك املعنى إن كان حياسبه ويكلمه بنفسه يسمع شك أن 
 .كالمه فهو من الباطل املستحيل يف صفة اهللا تعاىل

M f e d c b :  يغفر له ذنوبه، فال يغفر الكبائر لقوله تعاىل:وقوله
h g j iL وإن كان املراد أن احلساب يكون عىل يد املالئكة ،
 .نهم للعباد، فذلك مما ال شك أنه حقوالسؤال م

                                                
 . اجلواب:)ت(يف   )١(
 .حقيقة): م(يف   )٢(
 ).٣١(اآلية : النساء  )٣(
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، وهو من املمكن كونه أنه حق، ]أنه حق[ احلوض فليس مما يلزم اعتقاده وأما
ومن املمكن عدمه؛ إذ ال فائدة فيه، إذ لو كانت فائدته رشب املؤمنني منه إذا عطشوا يف 

 اجلنة ما يأكلونه،  اهللا منموقف احلساب فكذلك حيتاجون لألكل وإن كان يؤتى ألولياء
: فالذي يأيت هلم باملأكول يمكنه أن يأيت هلم من املاء إذا كان املراد من اآلية قوله تعاىل

M¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²Lفإنه يتلو املاء قوله تعاىل  :
MÀ ¿ ¾ ½ÁÇ Æ Å Ä Ã Â L إذا كان املراد هبذا النداء يف 

اه؛ ألن أهل اجلنة بعد أن يدخلوا اجلنة فال موقف احلساب ال يف اجلنة وهو األصح فيام أر
يسوغ يف العقول السليمة أهنم يرون أهل النار إذ اجلنة عريضة، فلو فرضنا أن النار قريبة 

 كان اخلطاب ألهل القرب منها فال فائدة ألهل منها مل يلزم قرب كل موضع منها، فإن
ن قبح منظرها، فالعقل يبعد ذلك اجلنة أن تكون النار قريبة منهم فيسمعون شهيقها ويرو

 . أن هذا اخلطاب واقع يف املوقفويقرب
 حق، وإن قال ال يشء عىل ما يراه ومن قال بوجود احلوض عىل ما يراه يف عقله أنه

 أصح فهو جائز له، وال جيوز له أن يـدين بأحـد القـولني يف ذلـك، وال جيـوز أن يلـزم أنه

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 . األولياء:)ت(يف   )٣(
 ).٥٠(اآلية : األعراف  )٤(
 ).٥٠(اآلية : األعراف  )٥(
 .فإذا): م(يف   )٦(
 .وتقرر): م(وتقرب ويف ): ت(يف   )٧(
 ).م( من سقطت  )٨(
 .إن): م(يف   )٩(
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كونه حقا، وال أنه غري يشء؛ ألنه مل يرد يف التنزيل، وال قامـت نفسه، وال يلزم غريه اعتقاد 
 .، وليس يف ذلك إمجاع]يف ذلك[احلجة بصحة السنة 

وأما رصاط اجلرس عىل أنه أحد من السيف وأدق من الشعر عىل متن جهنم، يعربونه 
صبيان أهل  يوصف به يف الدنيا الاخلالئق إىل اجلنة، فهذا من أنواع اللعب واللهو الذي

 ومما ينبغي أن ينزه البارىء سبحانه عن فعل العبث، وإن كان ال يقبح يف اللعب والبأس
فعل اهللا يشء، ولكن جعل اهللا العقول حجة يف معرفة صفاته الالئقة يف وصفه هبا، والتي ال 

M S R Q P O N  : وقالM¢ ¡ �L : تليق فقال تعاىل
TLوالعبث، وهذا ما ال شك فيه يف كل ذي عقل  فنزه نفسه عن أفعال اللعب 

 .سليم، أنه من فعل اللعب والعبث يف العقول
 أي : ^وقال النبي 

ما ثبت يف العقول السليمة املنرية بنور املعرفة عىل التحقيق فهو حق، وما رأته أنه باطل فهو 
 . له يف الذكر احلكيمباطل وال دليل

 ًوالرصاط املستقيم الذي ذكره يف كتابه هو طريق عبادته، سامها رصاطا ورساطا
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
 .يصح: زيادة) م(يف   )٢(
 . الناس:)م(يف   )٣(
 ).١١٥(اآلية : املؤمنون  )٤(
 )١٦(اآلية : األنبياء  )٥(
د قلـب جـإن اهللا نظـر يف قلـوب العبـاد فو «: قـال من طريق عبد اهللا بن مسعود١/٣٧٩ أمحدأخرجه   )٦(

اصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر يف قلوب العباد فجعلهـم وزراء خري قلوب العباد ف^ حممد 
ًنبيه يقاتلون عىل دينه فام رأى املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رأوا سيئا فهـو عنـد اهللا سـيئ ً«. 

 . وهو موقوف حسن اهـ:٤٣١ ص املقاصد احلسنة يف السخاويقال 
 .»رساطا ورصاطا «:)م(يف   )٧(
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 أي طريق الطاعة وطريق Mq pL  :فقال تعاىلوزراطا وسبيال ونجدا، 
̀ M  :وقال تعاىلالعصيان،   _ ^ ] \ [ Z Y X W V

b aL وقال تعاىل:  MK L M NO P Q R S  
T U VLهذا اجلرس عىل هذه الصفة ليس و هو رصاط مستقيم، فهو عىل 

خالف وصف الذكر احلكيم لصفة الرصاط، وما خالف القرآن العظيم من اختالف األمة 
 .صح أن ال فائدة يف بقاء القرآن فينا الإفهو الباطل عىل كل حال، و

 يـدخلها كـافر،  عىل ذلـك؛ ألن اجلنـة الوما الفائدة يف تكليف أهل التقوى املرور
ولو فتحت مجيع أبواهبا بني أيدهيم وسهلت طرقها، وما الفائدة يف الذي ال يستطيع أن يمر 
فيه إال بمشقة، فإن اهللا تعاىل إذا عفا عنه ذنوبه املعفو عنها فحاشا أن يعذبه بعد ذلك بذلك 

ك مـن وال بغريه، وإذا كان ليمكنهم حتى يسهل العبـور بطلـت فائدتـه، ومل يكـن فعـل ذلـ
صــفات احلكــيم، وكــان األوىل بفعلــه أن تكــون طريــق اجلنــة ألوليائــه عــىل املستحــسن يف 

 .املتعارف
 الكفر املرور عليه، ومن املعلوم أنه من املستحيل يف ظاهر وما فائدة تكليف أهل

األمر أن يعربه، ويف الذكر عىل أن الزبانية تسوقهم إىل النار وبئس القرار، فإن كان املراد 
 أو املراد MR Q P O N SL : ذا الرصاط هو األعراف بقوله تعاىلهب

                                                
 ).١٠(اآلية : البلد  )١(
 ).١٤٦(اآلية : األعراف  )٢(
 ).١٥٣(اآلية : سورة األنعام  )٣(
 . وليس:)ت(يف   )٤(
 . يعربون:)م(يف   )٥(
 ).م(سقطت من   )٦(
 ).٤٦(اآلية : األعراف  )٧(
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MJ I H  Q P O N M L K : هو السور الذي ذكره تعاىل بقوله تعاىل
R  SL فليس يف ذلك داللة عىل أن العبور يكون عليه أهل اجلنة وأهل النار، وأنه 

ر وأن العبور  فال يدل أنه أدق من الشعMP O NL : كذلك صفته لقوله تعاىل
 .يكون عليه

 العبـث واللعـب أن ينـزه البـارىء عـن وما مل تقم احلجة بالصحة عىل اليشء يشبه
فعله، وأن حيمل عىل أنه غري صحيح، وما قامت احلجة بصحة اليشء وكان يف ظاهر األمـر 

ب،  األمر فيه إىل اهللا، واعتقـد أنـه غـري عبـث وال لعـأنه كأنه يشبه اللعب والعبث وسلم
 . علمهوإنام غيب علينا

 فعلـه، وإمـا أن وأما فيام مل تقم به احلجة بالصحة فإما أن ينـزه البـارىء تعـاىل عـن
إن أمكن فعله من اهللا تعاىل فال لعب وال عبث، والروايات ليست بحجة مع ختـالف : يقال

 . التوفيقأهل املذاهب فيها، ومع خمالفة أحكام التنزيل، وأحكام العقول غالبا وباهللا
 ؟ما تقول يف كل هذا: قلت لشيخي اخللييل

 اهللا أعلم، والذي عندي أين ضعيف عن اخلوض يف مثل هذا، ولست من أهل :قال
 إن الكتاب املثبت فيه أعامل العباد هو حق بنص القرآن، والتعبري :والذي أقولهالنظر فيه، 

M w v u : اه قوله تعاىلبه عن حفظ املالئكة الكرام خالف للظاهر بغري دليل، ويأب
� ~ } | { z y x  ¥ ¤ £ ¢ ¡L فلو كان معنويا 

                                                
 ).١٣(اآلية : احلديد  )١(
 . شبه:)م(يف   )٢(
 . سلم:)م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
 ).١٣،١٤(اآليتان : اإلرساء  )٦(
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كام ذهب إليه من قاله أو كان من حفظ املالئكة فام معنى إخراجه منشورا، وما وجه قراءته 
لكتابه، وما معنى إعطائه إياه بيمني قوم وبشامل آخرين، فظواهر اآليات كلها دالة عىل 

ًا، خيرج منشورا، يقرأونه سطورا، وأي مانع من جواز ذلك وجدانه كذلك كتابا مرقوم
عقال أو نقال حتى يعدل به عن مفهوم القرآن، وظواهر اآليات إىل التأويل البعيد بغري 

 .دليل، وال حجة فلينظر فيه
 فإنه ممـا أكرمـه اهللا بـه، ^ ال مانع يف عقل وال نقل من ثبوت احلوض للنبي وكذا

 .اضة يف آية األعراف إذ ينادي أصحاب النار أصحاب اجلنةوليس هو املراد باإلف
 اجلنة إذ وقوله يف أهل اجلنة ال يسوغ يف العقول السليمة أهنم يرون أهل النار،

عريضة، قول يف سخافته وركاكة معناه يشبه اهلذيان، فأي مانع منه وقد ثبت يف الدنيا مثله 
 يف حق  فإذا جازM4 3 2 7 6 5L: قال اهللا تعاىل

 فكيف ال يسوغ يف إبراهيم وهو يف هذه األرض أن يرى ملكوت السموات واألرض
M 3 : حق أهل اجلنة أن يروا أصحاب النار، وقد ثبت ذلك يف نص القرآن قال اهللا تعاىل

 7 6 5 4Lوقد ثبتت خماطباهتم لبعضهم بعض يف قول اهللا تعاىل  : M ²
 ¶ µ ´ ³Lع كون النداء منهم إذ هؤالء يف النار  إىل آخر اآليات، فمن

 .، ألجل بعد املسافة باطل، فالقدرة واسعة والفيض عظيموهؤالء يف اجلنة
                                                

 . وكذلك:)م(يف   )١(
 . إذا:)ت(يف   )٢(
 ).٧٥(اآلية : األنعام  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 ).٥٥(اآلية : الصافات  )٥(
 ).٥٠(اآلية : األعراف  )٦(
 . هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار:)ت(يف   )٧(
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وتلك الدار اآلخرة حمل خرق العوائد، وظهور الكرامات، وفيها ما تشتهيه األنفس، 
. كـذلكفال يستبعد أن يكون فيها ما ليس بمألوف مثله يف هذه الدار، فإن أكثر مـا هنالـك 

 .واهللا أعلم
والرصاط احلق هو الطريق املوصل إىل اهللا تعاىل عىل سبيل االسـتقامة يف الـدين ومـا 
خيالفه فهو الباطل، وال قائل بـأن الـرصاط هـو األعـراف وال الـسور املـرضوب بـني اجلنـة 

 .واهللا أعلم. والنار وما قالوه من ذلك مل يقم به دليل قاطع
تاب واحلساب والرصاط وامليزان والشفاعة والعالمات هذا وإن حتقيق القول يف الك

التي قبل الساعة من عذاب القرب وغريه علم عظيم، يصعب اخلوض فيه، وكشف وجوهه 
يستدعي إىل بحوث جليلة ومعان بعيدة، حتتاج إىل مصنفات وحدها، فالتعرض هلا يف هذه 

ملشار إليه ما مل يظهر لنـا وجـه الكراسة ال جدوى له، وإنام يبني إن شاء اهللا من قول شيخنا ا
 .واهللا أعلم. ملوافقته، لئال يغرت به الواقف عليه والسائل عنه

 
 

 : من مجعة بن خصيف
ــــــيد ــــــه الرش ــــــشيخي الفقي ــــــؤال ل   س

 
  ســــعيد بــــن خلفــــان غــــوث الطريــــد

  ملــــــــن ذا تكــــــــون الــــــــشفاعة مــــــــن 
 

   العبيـــــدأهلهـــــا يـــــوم تبـــــدو أفعـــــال
  ز ألهـــــل املعـــــايص جتـــــو]فـــــام إن[  

 
  اجلــــــــديرين بالنــــــــار ذات الوقــــــــود

                                                 
 عـامل وشـاعر وفقيـه، درس عـىل يـدي املحقـق مجعة بن خصيف بن سعيد اهلنـائي، مـن أهـل سـامئل،  )١(

دليل أعالم عامن ص : ، له رشح عىل قصيدة سموط الثناء للمحقق اخللييل، ينظر-رمحه اهللا-اخللييل 
 .١/١٦٢شقائق النعامن ، ٤٦

 .فعال) م(يف   )٢(
 .فمام): م(يف   )٣(
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ـــــــل ـــــــال اجلمي ـــــــل الفع ـــــــح أه   وأفل
 

ـــــــضل املجيـــــــد ـــــــدون شـــــــفيع بف   ب
ـــــاذا ال  ـــــم ي ـــــن اإلث ـــــون م ـــــيم تك   وف

 
ــــــــسديد ــــــــا ذا املقــــــــال ال   براعــــــــة ي

ـــــصواب  ـــــديت ال ـــــواب ه ـــــات اجل   فه
 

ـــــــستفيد ـــــــواب لـــــــذا امل   جزيـــــــت الث
  

  أال بلغـــــــــــــــــن رواة القـــــــــــــــــصيد
 

  ر صــــــــــيدمقــــــــــال رساة نحــــــــــاري
  لقـــــــد خـــــــالفوا البطـــــــل إذ وافقـــــــوا 

 
  عــــــىل احلــــــق آي الكتــــــاب املجيــــــد

ـــــــــفيع يطـــــــــاع  ـــــــــوم ش ـــــــــام لظل   ف
 

  نفــــــــت كوهنــــــــا لغــــــــوي مريــــــــد
ـــــــــن ال ارتـــــــــىض  ـــــــــشفعون مل   وال ي

 
  هبــــــــــا ثبتــــــــــت لــــــــــويل ســــــــــعيد

ــــــا  ــــــن االســــــم جزم ــــــتن م ــــــال تثب   ف
 

  شــــــــفاعته مــــــــن كبــــــــري ســــــــديد
ـــــــــــــورى  ـــــــــــــه شـــــــــــــافع لل   ولكن

 
ــــــــد ــــــــوم الوعي ــــــــة ي ــــــــوم القيام   بي

ــــــوفإ    ذا اشــــــتد كــــــرب بطــــــول الوق
 

  وغــــــصت بــــــذاك نفــــــوس العبيــــــد
ـــــــــــــــــشفعون  ـــــــــــــــــأتون آدم يست   في

 
ــــــــد ــــــــز املجي ــــــــل العزي ــــــــه وخلي   ب

ــــــشفعون  ــــــسى فــــــال ي   وموســــــى وعي
 

ــــــــد ــــــــرب مزي ــــــــريج شــــــــدة ك   لتف
  فيــــــــــــنهض خــــــــــــامتهم شــــــــــــافعا 

 
ــــــــد ــــــــاء احلمي ــــــــل الثن ــــــــم ك   ويله

ـــــــيهم ويعطـــــــى  ـــــــشفع ف ـــــــأيت وي   في
 

ـــــــسعود ـــــــده وال ـــــــد يف ي ـــــــوا احلم   ل
  مــــــــــــــل غــــــــــــــريهفهــــــــــــــذا وحمت 

 
  ألهــــــل التقـــــــى يف جنــــــان اخللـــــــود

  كرفــــــــــــــع حمــــــــــــــل وتقريبــــــــــــــه 
 

  وتعظــــــــــــيم منزلــــــــــــة للــــــــــــسعيد
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاهلم أهن ـــــــــــــــا مق   وأم

 
   اجلحــــــودألهــــــل الكبــــــائر غــــــري

ــــــذا جــــــواب ملــــــن جــــــاء عــــــن    فه
 

  إلـــــــــــــــه الـــــــــــــــساموات رب ودود
  فخـــــــــذ مـــــــــا أتـــــــــاك ودع غـــــــــريه 

 
  وربــــــــك فاشــــــــكر تفــــــــز باملزيــــــــد

 
 

                                                
 . عند:)م(يف   )١(
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٢٣٤

 
 

 واجلنة حق، والنار حق؛ ألن اآليات واألحاديث :قوله: ومن بعض رشوحهم أيضا
 .يف شأهنام أشهر من أن ختفى، وأكثر من أن حتىص

ومتسك املنكرين بأن اجلنة موصوفة بأن عرضها كعـرض الـسامء واألرض، وهـو يف 
ء واألرض عامل العنارص حمال؛ ألن عامل العنارص أصغر من عرض السامء، وهو ما بني السام

ويف عامل األفالك، أو عامل آخر خارج عنه مستلزم جلواز اخلرق وااللتئام عند الدخول فيهام، 
 .وهو باطل
 .هذا مبني عىل أصلكم الفاسد، وقد تكلمنا عليه يف موضعه: قلنا

 يمكن أن تكون يف عامل غري هذا العامل؛ ألن اهللا عىل :قال الشيخ نارص بن أيب نبهان
وهذا مذهب غري هذا الشارح وصاحب العقيدة فيام يدل عليه معاين كل يشء قدير، 

اهللا [لفظهام، ويمكن أن اهللا تعاىل يزيل األرض والسموات، ويكونان ال يشء، وخيلق 
 يف مكاهنام اجلنة والنار، وهذا باطل مع هذا الشارح وصاحب العقيدة؛ ألن اجلنة ]تعاىل

M q : وقتان، وال دليل عىل بطالنه لقوله تعاىلوالنار عندمها وعند صاحب األرجوزة خمل
u t s rL  MÄ Ã ÂL وقوله:  M# " ! 

 ( ' & % $L  إىل M XL . 
 :رجع إىل رشحه

ومها خملوقتان اآلن، موجودتان تكرير وتأكيد، وزعم أكثر املعتزلة أهنام إنام : قوله
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 ).٤٨(اآلية : إبراهيم  )٢(
 ).٦٧(اآلية : الزمر  )٣(
 ).١٤-١(اآليات : التكوير  )٤(
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٢٣٥

هام السالم، وإسكاهنام اجلنة، خيلقان يوم اجلزاء، ولنا احلجة عليهم قصة آدم وحواء علي
 إذ ال M, +L  وMÖ ÕL واآليات الظاهرة يف إعدادمها، مثل 

M ¼ » º ¹ : صورة يف العدول عن الظاهر، فإن عورض بمثل قوله تعاىل
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½L . 

 .حيتمل احلال واالستمرار، ولو سلم فقصة آدم تبقى ساملة من املعارضة: قلنا
 M. -L : نتا موجودتني ملا جاز هالك أكل اجلنة لقوله تعاىل لو كا:قالوا

 . Mj i h g fL : لكن الالزم باطل لقوله تعاىل
إنه ال خفاء يف أنه ال يمكن دوام أكل اجلنة بعينـه، وإنـام املـراد أنـه إذا أفنـي منـه  :قلنا

 الفنـاء بـل يكتفـي يشء جيء ببدله، وهذا ال ينايف اهلالك حلظة، عـىل أن اهلـالك ال يـستلزم
اخلروج عن االنتفاء به، ولو سلم فيجوز أن يكون املـراد أن كـل ممكـن فهـو هالـك يف حـد 

 .ذاته، بمعنى أن الوجود اإلمكاين بالنظر إىل الوجوب الواجبي بمنزلة العدم
 ال دليـل قطعيـا مـن التنزيـل، وال مـن الـسنة القائمـة :قال الشيخ نارص بن أيب نبهان

وال من حجة العقل أن اجلنة والنار اآلن خملوقتان، وال أهنام مل خيلقـا، وإذا احلجة بصحتها، 
كان كذلك فهام من املمكن وجودمها اآلن، ومن املمكن عدمهام اآلن، وال شك يف علم اهللا 

وال علينا االعتقاد أهنام خملوقتان ال حمالـة، وأمـا  أهنام خملوقتان يف الوقت الذي يريده تعاىل،
اد يف أهنام خملوقتان أو غري خملوقتني فباطل، وبالدينونة هيلك املرء يف مذهبنا كام لزوم االعتق

                                                
 ).٢٤(اآلية : لبقرةا  )١(
 ).١٣٣(اآلية : آل عمران  )٢(
 ).٨٣(اآلية : القصص  )٣(
 ).٣٥(اآلية : الرعد  )٤(
 ).٨٨(اآلية : القصص  )٥(
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٢٣٦

يف كيفية الكتاب، ويف احلوض واجلرس املـسمى بالـرصاط، فكـل هـذه ال جتـوز الدينونـة يف 
 . وجودمها، وال يف عدم وجودمها

د النـار ومن قال يف ذلك برأيه ومل خيطىء من خالفه فـال بـأس، ومـا ذكـره مـن إعـدا
للكافرين، واجلنة للمتقني ال يدل عىل خلقهـام اآلن، وإنـام يـدل عـىل أهنـام كائنتـان ال حمالـة 
كذلك ال حمالة، كانتا اآلن خملوقتني أو مل خيلقا، وما سبق يف علم اهللا كونه فهو كائن كان قد 

 .مىض كونه أو سيكونه يف وقته الذي أراده
كونا اآلن غري خملوقتني، إذ معنى نجعلهام أي  ال يدل عىل أهنام مل ي» ¼ « :وقوله

نجازي هبام يف وقت اجلزاء، وإذا احتمل الكالم معاين خمتلفة وكلها من املمكن كونه، وال 
 عىل معنى واحد وإبطال  أن حتملخيالف يشء منها السنة القائمة احلجة بصحتها مل جيز
ن جنة آدم بنفسها قد اختلف العلامء ما سواه، وقصة آدم ليس فيها دليل قطعي حتقيقي؛ أل

فيها هل هي اجلنة األخراوية، أم جنة خلقها اهللا له واختصها له من مجيع خلقه ولزوجته 
 .حواء

وأكثر قول العلامء أهنا غري جنة اخللد، وال دليل يف الذكر احلكيم عىل أهنا جنة، إذ 
روج؛ ألهنا دار اخللد، فلم جنة اخللد ليس فيها يشء حرام، ومن دخلها كان آمنا من اخل

تكن خلدا لكل من دخلها، فقد خرج منها آدم، ولكل فريق حجج كثرية ال فائدة يف 
ذكرها؛ ألهنا ال تفيد علام، وال سبيل إىل القول فيها حتى يكون علام؛ ألنه من الغيب، كام ال 

نا وختمينا، وإذا كان سبيل إىل معرفة اجلنة والنار أهنام اآلن خملوقتان أو غري خملوقتني إال ظ
عىل هذا فكل من رأى يف نفسه بدليل أو بغري دليل إال ما رآه أنه أصح فقال به جاز له ما مل 

إن : ًيدن به، ومل خيطىء من قال بخالفه يف دينه، ولو كان علام بام تراه النفس أصح لقلت
                                                

 .وجودهيام): ت(يف   )١(
 .نجز): ت(يف   )٢(
 .حيمل): م(يف   )٣(
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٢٣٧

M g f : وله تعاىلاألصح معي فيام تراه نفيس كأهنا متيل إىل أهنام غري خملوقتني اآلن لق
j i hL ،وقال تعاىل:  M Y X W V U TL وال فائدة يف 
، ثم خلقها ثانية، وما ال فائدة فيه فاألصح أنه غري مفعول وإن فعله اهللا خلقها وإهالكها

 تعاىل سلمنا له األمر أنه فيه فائدة ال نعلمها نحن وهو يعلمها، ولكن نظري لألصح يف
 .  لغريي، وباهللا التوفيقليس بعلم يل وال

 :رجع اىل رشحه
 . باقيتان، ال يفنيان، وال يفنى أهلها خالدين فيها أبدا:قوله

M : أي دائمتان ال يطرأ عليهام عدم مستمر لقوله تعاىل يف حق الفريقني: الرشح
6 5 4L إهنام هيلكان ولو حلظة:قيل وأما ما حتقيقا لقوله تعاىل ً : M g f

j i hL فال ينايف يف البقاء هبذا املعنى، عىل أنك قد عرفت أنه ال داللة يف اآلية 
 .عىل الفناء

أهنام يفنيان ويبقى أهلها، وهو قـول باطـل خمـالف للكتـاب : ]إىل[وذهب اجلهمية 
 .والسنة واإلمجاع، ليس له شبهة فضال عن حجة

كان ولو حلظة، مل أدر أنه أراد  قوله وأما ما قيل إهنام هيل:قال الشيخ نارص بن أيب نبهان
                                                

 .)٨٨(اآلية : القصص  )١(
 ).٢٧(اآلية : الرمحن  )٢(
 .اهنالكها): م(و ) ت(يف   )٣(
 .لعلها زائدة  )٤(
 ).١٠٠(اآلية : التوبة  )٥(
 .حظة): ت(يف   )٦(
 ).٨٨(اآلية : القصص  )٧(
 .عىل: يف النسخ املخطوطة  )٨(
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٢٣٨

 اجلنة يف اجلنة، وأهل النار يف النار، أو بعد ذلك، فإن كان قبـل ذلـك فـام قبل دخول أهل
معناه حيث جعل فرقا بني اهلالك والفناء، إال أن اهلالك مثال إذهاب حياة اجلـسم مـع بقـاء 

ن عىل هذا املعنى هو هـالك اجلسم عىل صورته، أو يصري ترابا، والفناء العدم أصال، فإن كا
 .أهلها املخلوقني فيها أو اجلنة بنفسها

 ؛فإن كان املراد من اجلنة سكاهنا فذلك وجه، ولـو أفنـاهم ثـم أحيـاهم مل يكـن فرقـا
 وإن كان كذلك يصري غري األولني يف احلكم، فاجلزاء باألولني وبـاآلخرين سـواء، ألهنم

 .طري غري طيور الدنيافإن جزاء املسلمني يف اجلنة مع حلم ال
 القول يف األشجار والطيور وما أشبه وإن كان املراد بأرض اجلنة غري أشجارها، إذ

 . ثم إحياؤها فال معنى لهذلك كالقول يف حورها وخدمها، وأما األرض فإهالكها
 بعد دخول أهل كل دار منهام فهذا باطل، وإذا ثبت هذا معه وإن كان أراد هالكهام

 . قال بقول مذهب اجلهمية الذي مل جيزه لإلمجاع الذي ذكرهفقد
 إن النار ال تبقى وال يبقى من فيها، ومتـى خـرج إىل اجلنـة :ويف كتاب إنسان الكامل

وهـو - قط قط، وينبت فيها شجر اجلرجر :تقولمجيع من فيها يضع الرمحن قدمه عليها ف
ً ثم إن اجلنة أيـضا -اقة قليلة فلفليةبلغة أهل عامن املحرقة تقارب شجرة الفجل، وفيها حر

ال تدوم إذ معه ال جيوز أن يكون يشء باقيا بال هناية إال ذات اهللا تعاىل، وال أدري هو من أي 
 .انتهى.  عنه يف مسألة اخللودين فافهماملذاهب، وقد ذكرها أيضا والدي

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .ولو): م(يف   )٢(
 .إذا): م(يف   )٣(
 .فام هالكها): ت(يف   )٤(
 .كالمها): ت( يف  )٥(
 .والذي): ت(يف   )٦(
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٢٣٩

 ؟ما تقول يف كل هذا: قلت لشيخي اخللييل
. يبن يل من قول الشيخ يف هذا املوضع ما خيرجه عن الصواب اهللا أعلم، وأنا مل :قال
 .واهللا أعلم

 
: 
 اهللا من املخلصني من أهل الدرجات األربع، وذوي املقام األرفع، كلهم يعرفون كل

تعاىل، خيافون عقابه ويرجون رمحته وثوابه، لكن ختتلف البواعث بحسب اختالف املعرفة، 
م، فمنهم من باعثه اخلوف من النار فهو مزعجه، وبنار اإلشفاق يلعجه، فقلبه وتفاوت اهلم

يتقلـب فكـرة يف املــوت وأهوالـه، والقــرب وأحوالـه، واحلـساب واحلــرش واملـآب، والقيامــة 
 .والكتاب، والنار والعذاب، فيكون ذلك سوطا لنفسه ينهضها للعبادة ويدعوها للزهادة

اهنا وحورها، منزعج القلب إىل ما يرجوه من  مشغوف باجلنة وقصورها وولدوآخر
فضل ربه العظيم، وسعة عفوه وشمول رمحته، وما أعد يف اجلنة ألوليائه إنه الـرب الـرحيم، 
فيكون ذلك هو باعثه إىل االجتهاد يف العبادة واألوراد، كـام قيـل يف احلـديث املـشهور عـن 

  .: ^النبي 
 مر بقوم قد اصفرت ألواهنم وتغـريت مـن احلـزن -عليه السالم- أن عيسى ويروى

 أن يؤمن اخلـائفني، اهللاحق عىل : نخاف من النار، فقال:  فقالوا؟أبداهنم، فسأهلم ما شأهنم
 أن يبلـغ اهللاحـق عـىل : شـوقا إىل اجلنـة فقـال: ومر بآخرين عىل تلـك اهليئـة فـسأهلم فقـالوا

                                                
 .اجلواب فقطورد يف املخطوط   )١(
هذا : من طريق أيب هريرة وقال عنه) ٢٦١٠) (١٠: (صفة جهنم، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه )  ٢(

حديث إنام نعرفه من حديث حييى بن عبيد اهللا، وحييى بن عبيد اهللا ضعيف عند أكثر أهل احلديث 
 .هـتكلم فيه شعبة ا
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٢٤٠

، وشوقا إليه، ال خوفا اهللاحمبة :  بآخرين عىل تلك اهليئة وأشد، فسأهلم فقالواالراجني، ومر
 . عىل احلقيقةاهللاهؤالء عبدوا : من نار وال شوقا جلنة، فقال

 يف هذا ما يدل عىل أهنم ال يرجونه وال خيافونه، كال بل هـم أعـرف اخللـق بـه وليس
 متمكنة فال يـزعجهم خـوف نـار وال اهللاوأخوفهم منه وأرجاهم له بل املراد أن معرفتهم ب

 غريها، وال يشغلهم عنه يشء من الدنيا وال اآلخرة، فرجاؤهم وخمافتهم منه الرجاء جنة و
وله خصوصا ال ينظرون سواه، وال يشتغلون بغريه، وال يلتفتون إىل ما عداه، قد ارتفعـت 

واآلخرة، يرجون رمحته مهمهم عن األسباب إىل املسبب وعن الكائنات إىل املكون يف الدنيا 
 . ونقمتهوعفوه، وخيافون غضبه

 هــؤالء كمــن متكنــت معــرفتهم بامللــك الــسلطان يف الــدنيا، فهمهــم رضــاه، فمثــال
ومراعاة قلبه، وموافقة هواه، والتقرب منه خاصة، ال يشتغلون بحب ما عنده من البساتني، 

ة والــبطش والــسجانني  وأصــحاب الــرشطعبيــد،وأنــواع اللطــائف والــنعم، وال ملخافــة ال
وسفاك الدماء، ومثال اآلخرين كاملثالني اآلخرين، فانظروا ما بينهام من التفاوت يف املنزلة 
بحسب املعرفة واهلمة، وإن كان من عادة امللك أمـان اخلـائف، وإبـالغ الراجـي، فإنـه ملـن 

جـى،  نفس القرب بصفو املـودة أحـب وأرأخلص له حمض اهلمة بصدق اخلدمة، إلرادة
 ذكره شيخنا األستاذ وال شك فإهنم ليسوا سواء، ولكل درجات مما علموا فال تنكروا ما

 أعرف، ولنهج احلق اهللا قاله السلف، فإهنم بما، وال - عليهاهللارمحة -العلم العيلم اخلضم 
 . أعلم اهللاو. أوصف، فقوهلم الصدق، وطريقهم احلق، والسالم، وهذا كتبته عىل عجل

 
 

                                                
 .عذابه): ت(يف)  ١(
 .واإلرادة): م(يف)  ٢(
 .مما): م(يف)  ٣(
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٢٤١

  
 غدا، ويغلب ذلك عليه يف هللايف نيل الرمحة من ا طامع ما تقول فيمن عنده أنه

هفا وعلم  باطن نفسه، مع أنه معط هلا جهده من بذل اجتهاده برشاده لسداده، ومهام
 تفضل ؟، واستغفر وندم، أيرضه هذا وهو من العجب فرحه أعني وطمعه أم الهللاستعفى ا

 . هذا اجلواب الصواب، لتزداد األجر والثواباختم لنا بخامتة خري
 

هذا هو الرجاء املأمور به، وهو فرض واجب يف الدين، ال جيوز تركه وال يسع اجلهل 
به، وكأنه مما تقوم به حجة العقل، فال ينفس يف العلم واالعتقاد له ملن خطر بباله، وإنام حيرم 

 قطعا، غري خائف من عقابه، وال هللانيل رمحة النفسه ل األمن فقط، وهو أن يكون جازما
 .مشفقا من عذابه

ــص ا :  عليــه يف كتابــه فقــال، وهــو أدرى مــا أتــى بــههللافأمــا الطمــع يف ثوابــه، فقــد ن
M  Ï  Î  Í  Ì   Ó  Ò  Ñ  Ð L اللهم اجعلنا لك راجني، ويف رمحتك يف 

باسـتدراج ألطافـك  ونفنكـ ،الدنيا واآلخرة طامعني، ونعوذ بك من األمن من مكرك
.مغرتين، كام نعوذ بك من اليأس من رمحتك، أو نكون من القانطني 

                                                
 .كأنه): ت(يف)  ١(
 .طائع): م(يف)  ٢(
 . إن:يف املخطوطات زيادة)  ٣(
 .حازما): ت(يف)  ٤(
 ).٨٢(اآلية : الشعراء)  ٥(
 .مكرمك): م(يف)  ٦(
 .فتكون): م(يف)  ٧(
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٢٤٢

 
 

يف املذنب إذا ظلم شيئا مـن مالـه أو عرضـه أيـصح عنـد أصـحابنا أن ينـتقم لـه يـوم 
ة إال النار، فـام معنـى القيامة؛ ألنه قد ثبت أن ال أجر له، وال عمل خري له، وال له يف اآلخر

 ؟يوم ينتقم للمظلوم من الظامل، أم هذا اختصاص للمطيعني أم كيف ذلك
 

إين أجعل الالم من قوله للمظلـوم الم التعليـل، أي ينـتقم ألجـل ظلـم املظلـوم مـن 
واهللا أعلم، فلينظر يف مجيع ذلك، ثم . الظامل، فيعم ذلك مجيع املظلومني من األبرار والفجار

 . يؤخذ منه إال احلق والصوابال
 

 
وجدنا يف بعض الكتب أن أشياء من اجلنـة موجـودة مـن مـأكوالت ومـرشوبات يف 

 ألنه قـد تقـرر يف العقـل أن نعـيم اجلنـة ولـذاهتا ال تقـايس ؟هذه الدنيا، أيصح ذلك عندك
نيا من هذا املذكور وهو من نعيم الدنيا، وهل  الدلذات الدنيا، وأن كل ما يتنعم به يف هذه

 هذه األشياء أنزلت من اجلنة، وبعد إنزاهلا غريت لذاهتا عن حاهلا، أم هذا يصح أن تكون
 أم يصح ذلك عىل بعض املعاين وما ؟ال يصح أبدا، ونعيم اجلنة ال وجود ليشء منه إال فيها

ِّ تفضل بينه لنا؟تفسريه َّ. 
 

يح، وليس املعنى أهنا موجودة بعينها، ولكن معناه أن هذه األشياء التي نعم هذا صح

                                                
 ).م(سقطت من )  ١(
 . يكون:)م(يف )  ٢(
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٢٤٣

 أرشف -وال شـك-يف الدنيا مستحسنة نموذج ملا يف اجلنة من أمثاهلا، عـىل أن مـا يف اجلنـة 
وأكمل، ولكن هذه دالئل وإشارات إىل مبادىء ما يف اجلنة من حسن وكامل ال يتناهى وال 

ف يشء مما يذكر مـن أمثالـه يف اجلنـة، وإن تفـاوت فـاعرف حيرص، ولوال وجود هذه ملا عر
 .ذلك

 
 

 أهذا M¤ £ ¢ ¡ � ~ } |L : ما تقول يف قوله تعاىل
يف الدنيا واآلخرة، أم حمجور يف الدنيا خاصة وجائز يف اآلخرة؛ ألن الرجل تكون له زوجة 

ّختها فتتوىف عنه، أرأيت إن من اهللا عليهام مجيعا بدخول اجلنة  يتزوج بأوتتوىف عنه، وبعد
 ؟أيكونان كلتامها زوجاته أم ال

 
هذا حكم رشيعة اهللا تعاىل يف هذه الدنيا عىل األمـة املحمديـة، ال يف حكـم اآلخـرة، 
فإنا ال ندريه، وقد سـقط التكليـف وارتفـع التعبـد، ووضـعت األقـالم ونـسخت الـرشائع 

م، ورجع األمر فيه إىل عالم الغيوب، هيب ما يشاء ملن يشاء ويفعل ما يريد، وأما واألحكا
 . فافهم-عليه السالم-يف سائر األمم فقد مجع ما بني األختني كنبينا إرسائيل 

 
 

القبلـة ولـو مل فيمن ملك هؤالء العبيد فأقروا باجلملة، أيكـون حكمهـم حكـم أهـل 
ًيصلوا فريضة، ومل يصوموا يوما، ومل جيتنبوا حمرما، أيسمى هؤالء أهل قبلة بإقرارهم أم ال، 

                                                
 ).٢٣(اآلية : اءالنس)  ١(
 . وبعده:)ت( ويف ، وبعد ما:)م(يف   )٢(
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٢٤٤

 وإذا ماتوا يغسلون ويصىل ؟ويكونون داخلني حتت حرصها، طاهرين مطهرين للنجاسات
م  يف مقابر املسلمني أم ال يلزمهم غسلهم، وال الصالة عليهم بعد موهتم، أنعليهم ويقربو

 فـإن كـان ذلـك كـذلك بـني يل األصـح ؟تعزل مقابرهم، أم يف ذلك اختالف بني املـسلمني
 .واألقوى من الفتوى، وقيت البلوى

 
هم من أهل القبلة، وأحكامهم أحكام اإلسالم يف معنى الطهارة والتزويج والـذباح 

 إال مـن علـم وغريها، وأما يف وجوب الصالة عىل من مات منهم، فهي واجبة فـيهم مجيعـا
 .منهم ترك الصلوات الفرائض عمدا، منتهكا لغري عذر، فال يصىل عليه يف أكثر القول

وكذلك من قتل منهم عىل البغـي أو يف حـد عـىل غـري توبـة فـال يعزلـون عـن مقـابر 
واهللا . املسلمني عىل حال ما مل يرتدوا بجحد ملا يكون موجبا عليهم حكم االرتداد يف الدين

 .أعلم
 

 وهـو الـذي يقـر باجلملـة، ومل ينكـر شـيئا ممـا ؟يف كافر النعمة يسمى كافرا باهللا أم ال
يتعلق عليها، إال أنه يأيت املعايص، ويرتكب الكبائر انتهاكـا ال دينونـة وال إنكـارا حلرامهـا، 

 .عرفنا ذلك مثابا إن شاء اهللا
 
 الكفـر بـاهللا ملـا فيـه مـن  أن يطلق عليه اسـم هو يسمى كافر نعمة، وال نحب:قيل

اللبس، وهو كافر بنعمة اهللا، غري كافر باهللا فيام نـراه، ولـو كـان كفـره بـاهللا مـا قيـدوه بكفـر 
 .واهللا أعلم. النعمة

 

                                                
 .ال جيب): م(يف   )١(
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٢٤٥

 

 
 

لوالية والرباءة هل يلزم الرجل أن يعلم زوجته ووالدته وإخوته وأوالده وأهل بيته ا
 ؟ ومن مات وهو ال يعلم الوالية والرباءة ما هي، أهو قد مات هالكا أم ال؟أم ال

 
ليس عليه ذلك، إال أن يسألوه عن الزم منه، فال بد أن جييبهم بام يعلـم، ومـن مـات 

  .قبل وجوب ذلك عليه وتفريطه فيه مات ساملا، وإن ضيع منه واجبا هلك

 
 

َّتفضل بني يل من إحسانك، وصـف مـن يطلـق لـه اسـم الـويل يف الـدين عـىل حكـم 
الظاهر، وصفة الثقة والعدل واألمني، وصفة من تلزم واليته أهل الدار أيضا، وهل يكون 

 ؟معدال من مل يكن عاملا بأصول الوالية والرباءة أم ال
 

 احلقيقـة مـن ثبـت لـه القـول بـام  ريب اهللا ثـم اسـتقام، وويل: قـالالويل يف اجلملة مـن
-يوجب الـسعادة األبديـة مـن كتـاب اهللا تعـاىل، أو عـىل لـسان أحـد مـن أنبيائـه أو رسـله 

، وويل الظاهر من وافق املسلمني اعتقادا وعمال، وتظاهرت له الرباءة -صلوات اهللا عليهم
، باملواظبة عىل من التهامت، والتجنب للشبهات، وأداء املفرتضات، واملسارعة إىل اخلريات

األعامل الصاحلات، فـإذا دام عـىل ذلـك وعـرف بـه، فهـو الـويل والعـدل، والثقـة واألمـني 
واملؤمن، واملسلم واملحسن، والتقي والرب الزكي، وهـي صـفة مـن جتـب واليتـه عـىل أهـل 
الدار عىل من خصه علم ذلك بخربة أو صحيح شهرة، أو رفيعة ممن جتوز رفيعته يف موضع 
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٢٤٦

عىل من جاز له أن يتوىل ببرص نفسه، أو بفتيا أهل العلـم بـذلك إذا رشح هلـم وجوب ذلك 
 .الصفة

وهذا ويف هذا من الدقائق والرشوط ما حيتاج إىل رشوح يضيق عنها املقام، فاطلبوه 
  .من كتبه، والسالم

 
 

 عيان عىل ما يكـون فيمن صحب أخا له يف اهللا بعض الزمان فلم يعثر منه بسامع وال
هللا من عصيان، أله وعليه أن يتواله، ويربأ ممن برىء منه أم ال جتوز له واليتـه، وتكفيـه نيـة 

 وإن اطلع منه عىل ما خيرجه من ؟، والرباءة ممن برئوا منه^الوالية ملن يتواله اهللا ورسوله 
يه الرباءة منه أم يقف الوالية، بمشاهدة أو بشهادة من تقوم احلجة بشهادته يف ذلك، أله وعل

 ؟عنه غري متول له، وال متربىء منه
 ومن صح عنه بالسامع املشهور ما لو شهده أحد يف حال احلضور من اخلصال :قلت

أو [احلميدة والسعي املـشكور، أو مـا كـان عكـسها مـن عمـل حمجـور، للزمتـه بـه الواليـة 
فـاروق ابـن اخلطـاب، ومـن يف ً، وكان من سعيها حمـضورا كـسيدنا أيب بكـر، وال]الرباءة
 من األصحاب رضوان اهللا عليهم أمجعني وكالتابعني هلم من الفقهاء كأيب سـعيد، حزهبام

، رمحـة اهللا علـيهم أو كـأيب وحممد بن حمبوب الرشيد، من هلم اليد الطوىل والفضل املديد
دهم مـن جهل اجلاهل اللعني، ومن انـتظم يف سـلكه مـن منكـري رسـالة األمـني ومـن بعـ

 بالوالية تعيينا، وأولئك بالرباءة تبيينـا أم جتـزي نيـة  خصوصية هؤالءالفاسقني، أيلزم
                                                

 ).ت(تكررت يف   )١(
 .حيزمها): ت(يف   )٢(
 .املزيد): ت(يف   )٣(
 .أيلزمه): ت(يف   )٤(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلزء األول

 

٢٤٧

 أسبل علينا مطارف فضلك بإيضاح مـا ؟تويل ويل اهللا، والتربؤ من عدوه إمجاال بال تفصيل
هبـا ، واملـراد هبـام، والـرشوط الـسابقني يه التعويل، وصفة الوالية والرباءة وحقيقـتهاملع

 عن صدورنا ببرص النفس، وتنجيل هلا ضوء الـشمس وقعـد يل فـيهام ببرص النفس تنجيل
 .قاعدة ثابتة األساس، أقتدر أبني عليها بالقياس، السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

 
 فإذا أبرص من أحد أما العامل البصري بأحكام الدين العارف بأحكام الوالية والرباءة

به الرباءة منه برىء منه كام يوجبه احلق، وكذلك إذا أبرص من أحد مـا جتـب لـه بـه ما جتب 
 .الوالية تواله ببرص نفسه، وكان ذلك الزما عليه

 حكم الواليـة  إنه ال يضيق عليه أن ينتظر به إىل سنة أو سنتني، فال يعتقد له:وقيل
 معه ]هو اآلن[ادث، وإن كان  من حاله وثباته خمافة احلو]ما يكون[بالدين حتى ينظر 
 .يف أحكام الوالية

فيجوز له أن يرتبص مادام حيا، فإذا قىض نحبه عىل أحكام الـسالمة : ويف قول ثالث
 .تواله بوالية الظاهر بال خالف

 وأما الضعيف العاجز عن معرفـة الواليـة والـرباءة فـأكثر مـا يف قـوهلم أنـه ال يـؤمر 
 خمافة أن يقع يف حدث بجهله، فيبقى يف واليته عىل غري ما جاز باعتقاد الوالية ألحد بعينه،

                                                                                                                             
 .باألولني: زيادة) م(يف   )١(
 .وحقيقتها): ت(يف   )٢(
 .نتجىل): ت(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .به): م(يف   )٥(
 ).م(سقطت من   )٦(
 .هؤالء): م(يف   )٧(
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٢٤٨

له، ولئن توىل وجازت واليته يف احلق مل يكن يف ذلك خمطئا ما قدرت له السالمة من طريان 
 . هبا األحكاماألحداث املشكلة التي تتبدل

يـة يف ، ويف الوالواذا كان العامل ينفس يف اإلمساك حتى املوت فام ظنك بالضعيف
 ما يكتفي به العامل والضعيف للسالمة، وهو أن يتوىل من تواله اهللا اجلملة والرباءة كذلك
 .ورسوله واملسلمون

ويف الرباءة كذلك، وكذلك يف والية الرشيطة، وبراءة الرشيطة يف اآلحاد ما يأيت عىل 
اءة منـه كإمـام  الـربما مل يمتحن يف أحد عىل اخلـصوص بـام ال يـسع مـن تـرك واليتـه، أو

مـن شـهر لـه العلـم بأحكـام الواليـة ] بواليته من رفيعة[العرص، أو من قامت عليه احلجة 
والرباءة وهبام، فيسلم أيضا من الرباءة من أهل األحداث املكفرة بأعياهنم إن علمهـا مـنهم 
ما مل يكن يف خمصوص من ال يسع جهل حكمه، كإمام العرص، أو مـن قامـت عليـه احلجـة 

له بمعرفة منه، أو بفتيا من هو حجة يف الفتيا من أهل العلم، أو يكـون املحـدث ممـن بتضلي
يدين بتحليل ما حرم يف الدين فعله أو بالعكس، فيمتنع من جواز جهل ضاللته عنـد أكثـر 

 .املسلمني؛ ألنه دائن بخالف الدين
يح أنـه يـسع وأما غريه من املجرمني املنتهكني ملا ال جيوز يف الدين ففي األثـر الـصح

الناس جهل احلكم عليهم بـالرباءة والتـضليل إذا كـانوا جـاهلني بحكـم ذلـك مـنهم مـا مل 
يتولوهم عىل ذلك بدين، أو يربءوا بدين ممن برىء من عامل أو ضعيف، أو يقفوا عنهم مـن 
أجل ذلك بدين، أو يربأ من أهل العلم برأي أو يقف عنهم كذلك مـن أجـل بـراءهتم عـىل 

                                                
 .تبتذل): ت(يف   )١(
 .للسالمة وهو أن يتوىل من تواله: زيادة) م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .و): م(يف   )٤(
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٢٤٩

ذا مــا يــدلك عــىل أن الــرباءة مــن أهــل األحــداث املكفــرة يف الــدين جــائزة  هــذلــك ويف
 الزمة عليـه، للضعيف أيضا، وإنام يسعه اجلهل هبا عىل هذه الرشوط املذكورة فال يكون

وال يكون حجة فيها، كام ال تكون واجبة عىل العلامء، ويكونون هم احلجة فيها، والضعيف 
أو الرباءة يف اجلملة، أو يف الرشيطة أو هبام كان ذلك جـائزا لـه إذا اعتقد يف اجلملة بالوالية 

فيام مـىض أو مـن هـو يف احلـال مـن األئمـة الـسابقني مـن أهـل العـدل، أو مـن أهـل العلـم 
والفضل، أو مـن أهـل اجلـور والبطـل، مـا مل يمـتحن يف أحـد بحكـم خـاص يوجبـه عليـه 

من عداوة لعدوه، أو والية لوليه، أو ما باحلقيقة، كمن ذكر يف كتاب اهللا تعاىل فعرف معناه 
أباحه له من عداوة أو والية يف أحكام الظـاهر لـشهرة حـق ال تـدفع بفـضل كـأيب بكـر، أو 
ببطل كأيب جهل، أو بخربة يف موضع جواز والية له، أو براءة كام فصلناه قبل، أو رفيعـة يف 

 .الوالية دون الرباءة كام سبق
املحبـة يف اهللا، والنـرصة لـه، والقرابـة بـرحم الـدين، والوالية من العبـد ألخيـه هـي 

والتزام حقوق اإلسالم، فال يبغضه ويقليه، وال يشتمه ويؤذيـه، وحيبـه ويـصطفيه، ويـذب 
عنه بملء فيه، وال يغتابه وال هيجره، وال يرد شهادته، وال يرد مقالته، ويكفيك من هذا أنه 

 مـن الـبغض والقـىل، واعتقـاد ]كلـههـذا [ ما حيـب لنفـسه، والعـداوة بعكـس حيب له
 .قطيعته لوجه اهللا تعاىل إال ما أجازه له من تقية أو مداراة، وإال فهي كذلك

 من وبعد فإن الوالية والرباءة أصالن عظيامن، وال يمكن بسط القول عليهام بأكثر
إيـضاح هذا يف هذا اجلـواب، وإنـام أوردنـا مـا يكتفـي بـه الـسائل الـضعيف فـيام أراده مـن 

                                                
 .يف): ت(يف   )١(
 .تكون: كذا يف األصل، ولع الصواب  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .منهام: ةزياد) م(يف   )٥(
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٢٥٠

 .الصواب، فانظر يف هذا كله، والسالم
 

 والدان، أجيوز له أن يتوالمها ويستغفر اهللا هلام، أم ال جيـوز لـه ما تقول فيمن عنده
 ولو رأى الولد منهام األعامل الصاحلة يف دين اهللا تعـاىل، إال أن يعلـم رشوط الـشيخ ؟ذلك

توىل ويتربأ، وكذلك باقي النـاس إذا رأى الرجـل أيب سعيد يف الوالية والرباءة ملن أراد أن ي
 .منهم األعامل الصاحلة يف دين اهللا تعاىل

وإذا كـان هـذا الرجـل ال يفهــم الـرشوط التـي أتـى هبــا الـشيخ أبـو سـعيد يف كتــاب 
 ؟ملن أراد أن يتوىل ويربأ بنظر نفسه، أتنحط عنه أحكام الوالية والرباءة» االستقامة«

 
ن معرفة الوالية والرباءة عىل موجب القواعـد الـرشعية فلـيس لـه أن إن كان ال حيس

يتوىل ببرص نفسه، إال أن يرفع له ذلك من جتـوز رفيعتـه يف الواليـة مـن العلـامء، والوالـدان 
والرباءة كذلك، وإن   الرشيطة،وغريمها يف ذلك سواء، وجتزيه فيهام الوالية يف اجلملة أو

 :وقيـل بعدم اجلواز، :وقيليته يف دين اهللا تعاىل مل هيلك بذلك، توالمها فوافق من جتوز وال
 منه خالفـه، والـسالمة مـن بجواز ذلك له فيمن صحت له املوافقة بالقول إذا مل يظهر له

 .واهللا أعلم. التكليف أوىل وأسلم
  .هذا من الفقري الضعيف عن علم األصول والرشيعة واحلقيقة

 
ا صح معه أن فالنا مـن أهـل االسـتقامة بخـربة أو شـهرة أو ما قولك يف الضعيف إذ

رفيعة، وأنه مسارع إىل اخلريات، متـورع عـن الـشبهات، ومل تعلـم منـه خيانـة وال هتمـة يف 
                                                

 .له): م(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
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الدين عىل انتهاك وال تدين غري أن الضعيف مل حيط بأصول مجيع الوالية والرباءة خـربا إال 
 ؟قليال، أجيوز له أن يتواله أم ال

 
 كان ال يعلم أصول الوالية والـرباءة،  ليس للضعيف أن يتوىل ببرص نفسه إن:قيل

وما جيوز من ذلك وما جيب؛ ألن الوالية حكم من األحكام، ال جيوز إنفاذه إال من عامل به، 
والعامل به هو العامل بأصول الوالية والرباءة، فإن أقدم عىل الوالية بدون ذلك فقد فعل ما مل 

ه، وما ليس هو من أهله، وذلك ما ال جيوز له، وقد خيرج يف بعض القول أنه إذا تواله يؤمر ب
عىل ما ظهر منه، وهو يف موضع الوالية عند املبرصين من أهل العلم بمنزلة أن لو كان هذا 

 العـدل، وقيامـه بـاحلق يف الضعيف عاملا، لكان يف حمل الوالية أنه ال هيلك بذلك ملوافقـة
ان تواله ملا يرى من نزوله يف منزلة من يتوىل، فقد صار هذا الضعيف يف منزلتـه ذلك، إن ك

باخلصوص بمنزلة العامل إذا اهتدى ملعرفة وجه احلق فيها، إال أن هذا موضـع خطـر، ومـن 
 .واهللا أعلم. ورائه دقائق آفات حتتاج إىل كثري علم، والسالمة من ذلك أسلم

 
 

 عىل اإلنسان عىل كل حال، وإن كانـت الزمـة مـا ية النفس، الزمةما تقول يف وال
 ؟معنى لفظها ومعانيها

 
والية النفس الالزمة يف كل حال هـي أن يأمرهـا بالعـدل واإلحـسان، وينهاهـا عـن 

                                                
 .إذا): م(يف   )١(
 .بموافقة) ت(يف   )٢(
 .الالزمة): م(يف   )٣(
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الفحشاء واملنكر، والبغـي والعـصيان، وينـرصها عـىل الـدنيا والـنفس، واهلـوى الـشيطان، 
 اخلـذالن، دواعي الغفلة، وما يؤدي بـشؤم املخالفـة واملخادعـة إىلويذودها بجهده عن 

ويلزمها االستغفار والتوبة، والرجوع إىل اهللا تعاىل من كـل معـصية يف كـل أوان، ويكلفهـا 
العمل بام وجب عليها من فرائض الرمحن، وحيرضها عىل فعل الـسنن، وينهـضها للتقـرب 

 . واهللا املستعانبوسائل اخلري بحسب القدرة واالستطاعة،
فمن فعل ذلك مع االستقامة يف الدين فقد توالها، وألزم نفـسه تقواهـا، وأطـاع هبـا 

 .موالها، وقد أفلح من زكاها
وأما من أتبع نفسه هواها، وأسلمها لشيطاهنا ودنياها، فهو الذي أضاعها وأرداهـا، 

ذا املوضـع أن إذ مل يسلك سبيل هداها، وقد خاب مـن دسـاها، ومـن الواجـب عليـه يف هـ
يتوالها بالتوبة والرجوع إىل موالها، واخلالص مما عليه مـن مظـامل للخلـق إن جناهـا، وال 
يسعه الغفلة واإلعراض عنها إىل سواها، فهو معنى واليتها التي صحيح األثر حكاها، وال 
يأباهــا إال مــن أرص عــىل املعــصية جهــارا، ورشد عــن اهللا رشاد البعــري نفــارا، فحــارب اهللا 
استكبارا، عن احلق خسارا، فبرشه دارا يف اآلخرة نارا، هي حسبه وبئس املصري، وإن رهبم 

 وأوىل هلـا ]وأوىل[هبم يومئذ خلبري، فهذا من ال يتوالها، وقـد أوىل مـا أوالهـا، فـأوىل لـه
 .وأوىل، واهللا نسأله السالمة والوالية، والنرص واحلامية، بفضله وكرمه

 
 

ف صفة والية الرأي، وبراءته، أيكون ذلك كالرأي يف األحكام والطالق، أم غري كي
ِّ تفضل بني لنا ذلك؟ذلك َّ. 

                                                
 .عىل): ت(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
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٢٥٣

 
  .واهللا أعلم. هي كام توجد مرشوحة يف األثر

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أنـه يـؤمن ويمـوت عـىل سألت عن املرشك الذي علـم اهللا: جواب من أيب معاوية
 أيلعنه اهللا وهو يف لعنة اهللا وغضبه، أم يتواله وهـو ويل هللا : قلتإيامنه، وهو بعد يف الرشك،

 ؟وحيبه، أم ال يقال إنه ويل هللا وحيبه
فـاعلم أن أهــل هــذه الــدعوة قـد اختلفــوا يف ذلــك، وقــد قيـل يف هــذه املــسألة هبــذه 

 :األقاويل كلها
ويف غضبه؛ ألنه عمل أعامال أمر اهللا بقتلـه ولعنـه، وأحـل  هو عدو هللا :فقال بعضهم

منه ما حرم اهللا من املؤمنني؛ ألن اهللا ال يتوىل مـن عبـد غـريه، وسـجد للـشمس مـن دونـه، 
 .وادعى إهلا معه، واحتجوا بذلك من القرآن

 هو ويل هللا يوم خلقه؛ ألنه يف علم اهللا مـن أهـل واليتـه، وسـكان :قالت فرقة أخرى
 .ن علم اهللا ال يتحولجنته، بأ

 إن أصـحابنا :وعن غريه من كتب أصحابنا أهل خوارزم، قال جعفر أبو عبدالرمحن

                                                
هو الشيخ الفقيه العالمة أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي العقري عاش يف القـرن الثالـث، وكـان   )١(

رصه العالمة الفضل احلواري وكان يرضب املثل بالفضل والشيخ عزان وكانا كام يقال كعينـني يف ع
هــ بـصحار، ٢٦٨يف جبني واحد لعلمهام وفضلهام وللشيخ عزان أجوبة كثـرية يف األثـر، تـويف سـنة 

 .١/٢٥٦إحتاف األعيان  :ينظر
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٢٥٤

 يسألونه عن مجاعة منهم أتوا أبا يزيد: أبا سليامن منهم صالح أخو نرص أبو عبداهللا وغريه
 :هذه املسائل فأجاهبم فيها

يوم مقيمون عىل الرشك، هـل سألناه عن الذين سبق هلم يف علم اهللا السعادة، وهم ال
 ؟عليهم الغضب واللعنة من اهللا، وهل يرفع عنهم ذلك بالتوبة

M M : نعم، وتبيان ذلك يف كتاب اهللا عز وجل، يف قوله يف آل عمران: فقال
S R Q P O NL إىل قوله:  Mw v uL أنزلت يف احلارث 

ب عن علمه يشء، وال حيدث بن سويد، وأوصيكم بتقوى اهللا الذي مل يزل عاملا، ال يعز
يشء إال وقد كان به عاملا قبل أن خيلق اخللق بعلمه فيهم، وخلق املالئكة والنبيني واملؤمنني 
الذين ولدوا ونشئوا عىل اإليامن وعليه قاموا، فهؤالء كانوا يف والية اهللا قبل أن خيلقهم، مل 

 .تنقطع تلك الوالية عنهم
 فإن زعمتم ؟ وهو قائم عىل حالة واحدة هل يتغري،فأخربونا عن أمر اهللا والدين

 عىل حال واحد، وال يتغري فقد أمر اهللا موسـى أن يـأمر قومـه أن يقتلـوا أنفـسهم أنه قائم
حني ظلموا أنفسهم باختاذهم العجل، فقتل بعضهم بعـضا حتـى بلغـت قـتالهم فـيام بلغنـا 

 .سبعني ألفا، ثم رفع اهللا عنهم القتل وتاب عليهم
M 9  :فقال عز وجل أن ينهى أمته أن يقتلوا أنفسهم، ^أمر اهللا حممدا و

                                                
 بـن أيب كريمـة التميمـي، كـان لـه لم مـسعامل فقيه متكلم من أهل خوارزم تتلمذ عىل يدي أيب عبيـدة  )١(

 .٢/٢٥٨طبقات املشايخ باملغرب : ينظر. دور بارز يف نرش املذهب اإلبايض بخراسان
 .قال): ت(يف   )٢(
 ).٨٩-٨٦(اآليات : آل عمران  )٣(
 .والذين): م(يف   )٤(
 .يتغريوا): م(يف   )٥(
 .قائمة): م(يف   )٦(
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٢٥٥

:  @ ? > = < ;L إىل قوله:  MK J IL M 
O N Z Y X W V U T S R Q P[ ] \ 

 ̀  _ ̂L . 
 الرشك  عىل أهل]واملتقني[فهذا خالف ملن زعم أن والية اهللا للمالئكة والنبيني 

عادة واحدة، فكيف يكون يف والية اهللا من أمر اهللا نبيه أن الذين سبق هلم يف علم اهللا الس
M G F E D  : قولهإىل M- , +L  : قالوقد: يقاتلهم ويربأ منهم

HLنعم هو خري لكم، وزعمتم من لعنه اهللا أنه ال يتواله اهللا أبدا، وقد قال : قال 
M ; : 9 8  : قولهإىل M! $ # "L  :فقالاهللا يف الذين قذفوا عائشة وصفوان 

<L قالثم :  M L K J I HL قولهإىل :  M d c bL وقال: M f
 r q p o n m l k j i h gL . 

 ]محنة[فأخربونا هل كان حسان بن ثابت األنصاري، ومسطح قريب أيب بكر، و
 توبتهم واملؤمنون أم مل ^بنت جحش فيمن رموا عائشة، فهل تابوا فقبل منهم النبي 

M x  : قولهإىل M^ ] \ b a ` _  cL :  اهللا تعاىل وقول؟يقبلوا منهم
 { z yL . 

                                                
 ).٣٠-٢٩( اآليتان: النساء  )١(
 .واملقيمني: لعله): م( يف هامش -رمحه اهللا تعاىل-  مسلما يف النسخ املخطوطة، وقال الشيخ أبوكذ  )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).٣-٢(اآليتان : التوبة  )٤(
 ).٢٣-١١(اآليات : النور  )٥(
 .محية: يف النسخ املخطوطة  )٦(
 ).٥-٤(اآليتان : النور  )٧(
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٢٥٦

وزعمتم أنه ال يتوب وال يرحم إال من كان له أصل والية عند اهللا تعاىل وليست 
عليه من اهللا اللعنة، وقد لعن اهللا قوما غضب عليهم يف كتابه، ثم تاب عليهم، قول اهللا يف 

¸ M » º ¹  : قولهإىل M R Q P O N ML : سورة النحل
 ½ ¼L فاتقوا اهللا، وال جتعلوا املرشكني برأيكم أولياء حتى يتوبوا أو يرجعوا 

; > = M : عن رشكهم، فإن اهللا يربأ منهم ورسوله واملؤمنون حيث يقول اهللا
 >L قولهإىل :  Mp o nL . 

 ؟هل يتوىل اهللا املرشك الذي سبق يف علمه السعادة: وحدثنا أبو عبيدة: قال
 Mm l k j i  n : ال حتى خيرجه من الرشك، وكان يقرأ هذه اآلية: قال

q p o L قولهإىل :  M ± ° ̄Lانتهى ما أردنا منه . 
مـا تقـول يف مجيـع : قلت لرتمجان العلم واحلكمة، هادي األمة، كاشف عنا كل غمـة
 ؟ليكهذا، وما عندك فيه، فإن يف النفوس منه ما ال يعلمه إال اهللا، والسالم ع

 
قال العبد الـضعيف، اجلاهـل البليـد، القـارصة منزلتـه عـن أن يكـون ترمجـان العلـم 

قد نظرت يف هذا األثر، وعندي أنه غري صحيح، واالحتجاج بام فيه غري مسلم، : واحلكمة
أال وإن الوالية والرباءة من اهللا تعاىل يف عباده إنام هي باحلقيقة فقط؛ ألن علمه بام كان وما 

                                                
 ).١١٠-١٠٦(اآليات : النحل  )١(
 ).١١-٣(اآليات : لتوبةا  )٢(
ًهــ تقريبـا، تتلمـذ عـىل ٤٥ بن أيب كريمة التميمي ثاين أئمة املذهب اإلبايض، ولد بالبرصة سنة مسلم  )٣(

تتلمذ عىل يديه مجاعة ^ يدي اإلمام جابر بن زيد األزدي، وقد أدرك مجاعة من صحابة رسول اهللا 
 بـن حبيـب مكانتـه ومـسنده ص اإلمام الربيـع: ينظر. هـ تقريبا١٥٠من أئمة املذهب بعده تويف سنة 

 .٢/٢٣٢طبقات املشايخ باملغرب  ،٢٦
 ).١٤٦-١٣٧(اآليات : النساء  )٤(
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٢٥٧

 ال تغيري فيه وال تبديل، ال معقب ألمره، وال مبدل لكلامته، فمـن علـم اهللا يكون سواءس
سعادته فهو له ويل يف الدنيا عىل ما يكون منه، ومن علم شقاوته يف اآلخرة فهو عدو له عىل 

 .ما يكون منه من أعامل الطاعة، ولو بلغ هبا منزلة النبوة
م منهم عن اهللا حقيقة والية أو عداوة ألحد وكذلك يف حق الرسل واألنبياء من عل

فعليه أن يتواله هبا، وكذا من علم ذلك من لسان رسـول أو نبـي، وال جيـوز االخـتالف يف 
 باتفاق أهل احلديث يف قصة املجاهد يف سبيل اهللا، ^هذا أبدا، وهو الثابت عن رسول اهللا 

 :فقال ^الذي أعجب املسلمني جهاده، وحتدثوا بذلك عند رسول اهللا 
 فكرب ذلك عليهم، فام برح أن جرح فاشتد عليه اجلرح فقتل نفسه، فأخرب بذلك النبي 
 واحلديث مشهور متواتر عند أصحابنا وغريهم  :فقال ^

 .من رواة احلديث
ته لإلسـالم، فترصحيه صلوات اهللا عليـه بأنـه مـن أهـل النـار يف حـال جهـاده ونـرص

ه مــن بــراءة احلقيقــة منــه يف حــال عملــه بالطاعــة، قلنــاوجهــاده ألعــداء اهللا تعــاىل هــو مــا 
واستحقاقه من اخللق لوالية الظاهر، وبالعكس يف قضية عائشة ريض اهللا عنها يف خروجها 
عىل عيل بن أيب طالب يوم صفني، وتـصويب الـرمح مـن عـامر إىل هودجهـا إلرادة القتـل، 

 معه علم احلقيقة، فكيف بعلم اهللا يف هلا باجلنة، وإذا ثبت هذا يف كل من يثبتوهو يشهد 
الذي ال جيوز عليه التحول وال االنقالب، هذا ما ال جيوز القول بغـريه أبـدا، وقـد أوضـح 

 . وكفى به عن املزيد-رمحه اهللا- الفصول الشيخ أبو سعيد هذه

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
  مسلم،)٣-٦٢(إن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر : اجلهاد والسري، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٢(

 .من طريق أيب هريرة) ٣٠١(ة  مسلمفسال يدخل اجلنة إال ن: اإليامن، باب: يف كتاب
 .ثبت): م(يف   )٣(
 .هذا): ت(يف   )٤(
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٢٥٨

 
 

 -رمحهـام اهللا تعـاىل- يب سعيد، بخط عبداهللا بن حممد بن زنباعمن جواب الشيخ أ
 إنه يتوىل إبليس وهو من أهل الوالية، ومل يعلم الذي أعـرف :ما أقول إن قال قائل :وقلت

منه الوالية إلبليس بأي وجه تواله عليه، أهو عىل واليته مع من عرف ذلك منه مع واليته 
 ؟إلبليس أم ال

ًوالية بحكم الظاهر ثم توىل أحدا من اخلليقـة مـع مـن وجبـت فكل من وجبت له ال
 عليه، ومل يعلم أنه تواله بباطل، ومل يعلم بأي الوجوه تواله، ومل تقم عليه احلجة بام واليته

يبطل به واليته، فهو عىل واليته؛ ألن الواليـة مـن حكـم الـدعاوي، وأهـل الـدعاوي عـىل 
. عواهم بام تقوم به احلجة عليهم من إبطـال دعـواهمواليتهم حتى يعلم أهنم مبطلون يف د

 .انتهى ما أردنا نقله
 وعندك أهيا الشيخ أن هذا االحتامل يصح يف كل ويل توليته أم ال يصح ملن :قال غريه

أعلمه أنه عامل بكفر إبليس لقراءته القرآن، ووطئه اآلثار كمثل هؤالء املتعلمني من إخواننا 
؛ مع أن إبليس وأشباهه من الفراعنة الـذين هـم قـد مـاتوا عـىل وغريهم من عامة املسلمني

كفرهم ال كغريهم من األحياء؛ ألن هؤالء حيتمل أن يكون أولئـك قـد اطلـع عـىل تـوبتهم 
َّفتوالهم، وأولئك ال حيتمل فيهم ذلك وخاصة من نص القرآن بكفره، أو الـسنة، فتفـضل 

ِسيدي ببيان اجلميع، لتكون ِّلني، وعىل التقوى من املعاونني للعلم من الباذ. 

                                                
 فقيه عاش يف القرن الرابع اهلجري، سأل أبا سعيد الكـدمي وسـمع ، أبو حممدععبداهللا بن حممد زنبا  )١(

ــه ــته،عن ــراد مدرس ــن أف ــة، وم ــة النزواني ــاع الفرق ــن أتب ــان م ــاء :ينظــر.  وك ــاب معجــم الفقه  ،كت
 .٢،ج٣٠٢ص

 .براءته: ً تعليقا لعله مسلمقال الشيخ أبو  )٢(
 .لنكون): ت(يف   )٣(
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٢٥٩

 
 اهللا أعلم، والذي عندي أن هذا الشيخ الرباين الكبري، والعالمة اجلهبذة البـصري قـد 
اشرتط يف جواز هذا األمر أنه إذا احتمل أنه قد تواله بوجه حق قد غاب عنك علمه، وإذا 

ب اهللا تعاىل، فعرف معناه منه، كنت خبريا بأن املتويل إلبليس هذا قد عثر عىل عداوته يف كتا
وقامت عليه احلجة بعداوته بالبغض، فتوىل بعد ذلك إبليس، هذا الذي ذكرت عداوتـه يف 
كتاب اهللا تعاىل، فقد خرج من حيز االحتامل، ودخل يف حكم املعارضة لكتـاب اهللا تعـاىل، 

 ووجبـت الـرباءة  خلع بذلك ربقة اإلسالم من عنقـه،لواليته من أخرب اهللا بعداوته، وقد
 .منه عىل من سمعه

 أمكن أن يكون قد توىل غريه، وإنام قد تواطأت األسامء واختلفـت املـسميات وإذا
 يلقـب بـإبليس، ولـه ذريـة إىل اآلن يعرفـون بـأوالد  إن رجال من بنـي عـامر]كام قيل[

 .إبليس
طؤ األسامء عـىل وكذلك يف فرعون وغريه من اجلبابرة أو غريهم، ممن متكن فيهم توا

سبيل األلفاظ املشرتكة إلطالقها عىل املعاين الكثرية، وال تقـوم هبـا احلجـة، وال ينقطـع هبـا 
 . األحكام ما مل يصح أن املراد هبا الكفر ال غريه]عىل هذا يف[، ويكون سبيلها العذر

 البديعة، وهللا در هذا الشيخ، فإنه لشدة برصه بدقائق الرشيعة، واطالعه عىل أرسارها
عرف هبا دقائق وجوه اللغة، فوضع كل يشء منها يف موضعه الالئق به، جزاه اهللا خريا عـام 

 .واهللا أعلم. أوضحه من اهلدى، وكشفه من خفايا العلم ملن أراد االقتداء
                                                

 .و): ت(يف   )١(
 .وإن): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .غافر): ت(يف   )٤(
 .العدل): ت(يف   )٥(
 .يف هذا عىل): ت(يف   )٦(
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٢٦٠

 
 فإن رأيت وليا يلعب الشطرنج ما يكون حكمـه عنـدي، أحـسن بـه : قلتمن األثر

 ؟ليم احلربالظن أنه يريد بذلك تع
 

 الرباءة حتى يقيم شـاهدي ]عندك حكمه[ إذا رأيت وليك يلعب الشطرنج، كان 
 .انتهى ما أردناه. عدل أنه أراد بذلك تعليم احلرب

أخيرج عندك شـيخنا أن هـذا احلكـم باتفـاق مـن العلـامء، أم هـو رأي مـن : قال غريه
ِ تفضل سيدي ببيان ذلك؟آرائهم ِّ َّ. 

 
 أعلم، والذي عندي يف هذا أنه ال خيرج عىل معنى اإلمجاع، وال مسائل االتفاق،  اهللا

وإذا ثبت يف الشطرنج أنه مما جيوز تعليمه استعدادا للمكائـد احلربيـة يف موضـع لزومهـا أو 
جوازها عىل قول من يرى ذلك فيه، فالنية ممـا ال يطلـع عليـه الـشاهدان أصـال، فـال معنـى 

ــشهاد ــشاهدين للقــول بإتيــان ال ــك إال بحــرضة ال ة عليــه، وال معنــى إللزامــه أال يفعــل ذل
وإشهادمها عىل ذلك، فإنه إن كان مباحا له فـيام بينـه وبـني اهللا تعـاىل بالنيـة فهـو عـىل حكـم 

 الرباءة منـه قطعـا، وال اإلباحة، واملسلم مؤمتن عىل دينه، ويلزم حسن الظن به، فال جتوز
 لغريه من أحكام اهللا تعـاىل يف األمـور املحتملـة للجـواز، يصح أن يكون هذا الفصل خمالفا

 .فليس هو بأشد من أن لو وجده يأكل يف شهر رمضان هنارا يف وطنه من غري مرض
ويف املرصح به أن الرباءة منه ال جتوز إذا احتمل عذره بنسيان أو غريه، فكيـف هبـذا 

 والنية أمر رسي موكول أمرهـا إىل وقد احتمل عذره بأنه قد فعله عىل ماجاز له ملا قد نواه،
اهللا تعاىل، فالقول فيها قوله، وليس للشهود مدخل يف األمور الغيبية أبدا، هذا عىل مقتـىض 

                                                
 .عندي حكمه): م(يف   )١(
 .فال جيوز): م(يف   )٢(
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٢٦١

 .القواعد يف هذه املسألة عىل هذا القول
 لهوإن كنا ال نعرف وجه احلق يف مشاهبة لعب الشطرنج باحلرب، وال ندري احلاجة 

ن اللعب املحجـور عـىل مـن فعلـه كغـريه مـن أصـناف اللعـب يف ذلك، وال نراه إال نوعا م
املحرمة، وكأن بناء القول بالرباءة منه عىل هذا الوجه أشبه، فالرشوط الزائدة عليه كأهنا غري 

 .مطابقة للقاعدة التي بني عليها هذا األصل
لكن إذا ثبت االختالف يف املسألة فال ينبغي أن يتسارع بالرباءة عـىل مـسلم، فعـسى 

ن يكون قد رأى يف ذلك ما مل يره غريه ممن قال بخالفه، فيكـون هـو احلـق يف حقـه، وكـل أ
واهللا . متعبد يف مسائل الـرأي بـام أراه اهللا تعـاىل أنـه أقـرب إىل العـدل، وأدنـى إىل الـصواب

 .أعلم، فلينظر يف ذلك
 

 واحد منهام يف رجل عنده وليان، وخرجا من عنده ومها يف الوالية فاقتتال، فقتل كل
 ؟صاحبه، أتثبت واليتهام عنده أم ال

 
 بالوالية هلـام وهـو حـسن، وبـالرباءة مـنهام :وقيلالوقوف أسلم إىل أن يتضح احلق، 

 .وهو ضعيف
 

 فيمن أشار إىل إنسان أن يعمـل شـيئا عـىل كتابـه يف لـوح أو غـري -شيخنا-ما قولك 
ل اليشء الفالين فوق كتبة ال إله إال اهللا، إال أنه مل يـتم اعم: ذلك، فقال املشري إىل املشار إليه

الكلمة، فوقف بني النفي واإلثبات، فسمعه من سمعه، ومل يعلم أنـه قـال ذلـك متعمـدا أو 
 وما الذي يلـزم ؟خطأ أو نسيانا بجهل أو بعلم، فام الذي يبلغ به عند من سمعه يقول ذلك

 .ابا إن شاء اهللاِّ بني لنا ذلك مث؟السامع يف القائل بذلك
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٢٦٢

 
ال يبلغ به إىل رشك وال كفر وال فـسوق إن كـان قـد قـال ذلـك عـىل سـبيل احلكايـة، 
وذلك من الواسع له عند اهللا وعند السامع، ويف اإلمجاع أن من حكى الكفـر لـيس بكـافر، 

ك اختذ الرمحن ولدا، وذلـ: كلمةال إله كقوله اكتب كذا فوق : اكتب كذا فوق كلمة: فقوله
اكتب اختذ الرمحن ولدا يف موضع هذه اآلية من : حكاية للمكتوب ال كفر، كام قال للناسخ

املصحف، وقد كتب ما قبلها أو غلط الناسخ األول فلم يكتبها، واحتيج إىل رد هـذه اآليـة 
اكتب هذه اآلية بلفظها املتقدم من : وحدها من موضعها يف املصحف، فال بأس أن يقال له

 . نقصغري زيادة وال
كذلك لو وجدت كلمة ال إله ساقطة من املـصحف يف موضـع مـن مواضـعها، وقـد 

اكتب هاهنا كلمة ال إله إلصـالح الغلـط، وال : كتب استثناؤها، فيجوز أن يقال ملن يكتبها
يلزم أن يقال له اكتب ال إله إال اهللا بتاممها، وليس يف هذا إثم، وإنام فيه األجر من اهللا تعاىل، 

 .ىء ما نوى، واحلمد هللا رب العاملنيولكل امر
 

من تكلم بكالم مما يكفر به كفر نعمـة، أو كفـر اجلحـود، واحتمـل عنـدي أن يكـون 
ذلك منه نسيانا أو خطأ، أجيوز يل أن أحسن به الظن يف ذلك، ويكون عندي بمنزلته السابقة 

 ؟أم ال
 

شيخ الـصبحي يرفـع ذلـك إن يوجد يف ذلك اختالف عند املتـأخرين، وأرجـو أن الـ
صح حفظي يف احلني، واألصل يف احلكم أنه مأخوذ بفلتات لسانه، وحمكـوم عليـه بـذلك، 

 :وقيـللكن إذا احتمل له خمرج يف احلق جاز أن حيسن به الظن عىل قول فيرتك عـىل حالـه، 
 :وقيلبالوقوف عنه إلشكاله، 

ليـا إال بعـد قيـام احلجـة عليـه،  باحلكم عليه لظاهر مقاله، لكن ال يربأ منه إن كـان و
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٢٦٣

 .عسى أن يأيت بعذر جيوز قبوله
 

 
يف هذه األلفاظ أجـائزة يف الـويل وغـريه أم يف الـويل خاصـة، وهـي الـصفي والـويف، 
والزكي والتقي، والويل والرضا واملريض، والثقة والعدل، سواء قـصد بـذلك الواليـة أم مل 

 .يقصد
عظم اهللا أجرك، وجرب اهللا مصيبتك، وأحسن وحيسن اهللا : كذلك يف التعزيات مثلو

 ؟عزاءك، أكل هذا للويل وغريه إذا مل يقصد بذلك الوالية أم ال جيوز إال للويل
 ؟أطال اهللا بقاءك، وأدام عزك، وأعزك اهللا ونرصك، ونيته يف املايض: ومثل

رمحة اهللا، فكانت نيته أن فالنا قـد تـويف إن فالنا قد تويف إىل : وكذلك إذا كتب كاتب
 وهل جيوز ما ؟ ذلك إىل رمحة اهللا مصري املؤمنني، أجيوزإىل رمحة اهللا ابتداء كالم، ومراده

رمحه اهللا، وغفر له، وعفى : جيوز أن يقال لألحياء مع رصف النية لغريه، مثل أن يقول مليت
 ؟اده رحم اهللا وغفر للمسلمنيعنه أعني ملا كان حيا، أو يكون مراده يف فؤ

ِ تفـضل سـيدي أوضـح يل؟أرأيت إن رصف النية لغري املقال له، هل قول بـاحلجر ِّ َّ 
هذا واحدا واحدا وخلصه يل تلخيصا تاما كي أفهمه؛ ألنـا مبتلـون هبـؤالء الـذين هـم عـىل 

 .خالف ما عليه الشارع مأجورا إن شاء اهللا
 

مل جيـز مـن هـذا وشـبهه إال للـويل، ومـا قـصد بـه منـاديح ما قصد به الدين والوالية 

                                                
 .أو مراده): م(يف   )١(
 .جيوز): م( يف  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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٢٦٤

األلفاظ من غري املعاين الدينية مل يمنع، فقـد تتـرصف هلـا وجـوه حتـى لفظـة الـويل، فـالويل 
َّموسم مطر، ويشبه به الكريم، وقد يكون الرجل وليا لنسائه يف تـزوجيهن، وألهـل بيتـه يف 

 ء هـو الـصرب والـسلو، فأحـسن اهللاترصيفهم ونحو هذا وقس هكذا يف سائرهن، والعـزا
 .وحيسن اهللا عزاك جائز فيام عندي

وأما تعظيم األجر له من اهللا تعاىل فال يبني يل جوازه لغري أهله، إال أن يكـون لتقيـة، 
فعسى أن ال يمنع لكن يف الكالم مندوحة عن الكذب، وما ذكرته مـن أعـزك اهللا ونـرصك 

 .نتوسعبالنية املذكورة جائز، وكثريا مما 
 بعده يف هذا الـسؤال ويقـول وأما قول تويف إىل رمحة اهللا فاألوىل تركه، وكذلك ما

 .فالن املرحوم وما يشبهه من غري إضافة إىل اهللا، وينوي به رمحة أهله ونحوها
 

 ما تقول يف لفظة سيدنا وموالنا جيوز استعامهلام يف أهل الوالية وغريهم مـن جبـاة
ن دوهنم مطلقا كيف كانوا أبرارا أو فجارا، أم مها خاصـتان للحكـام الواجـب اخللق، أو م

 ؟حكمهم عىل األنام دون غريهم من العوام
 إن كانتا غري جائزتني إال ألهل الوالية وجوازمها ملن سواهم يف معنى التقيـة، :قلت

ين عـن فهل جيوز ذلك حينئذ بغري رصف نيته لغـريهم أم ال جيـوز إال بـرصف النيـة، فـأخرب
 ؟ذلك وملن ترصف له مأجورا إن شاء اهللا

 
اهللا أعلم، وأنا ال أعلم جواز يشء إال بموافقة احلق، ومطابقة العدل، وذلك فيام أمر 
اهللا به ورسوله، ال فيام منع منه وهنى عنه، وإن كل كالم ابن آدم عليه ال له إال مـا كـان مـن 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .كان: زيادة) م(يف   )٢(
 .باة: )م(يف   )٣(
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٢٦٥

 عن منكر، أو إصالح بني الناس أو أشباه ذلك، أال ذكر اهللا تعاىل، أو أمر بمعروف، أو هني
 يعنيه، لكن قد تدعو احلاجة وتلجىء وإن من عرف أن كالمه من عمله قل كالمه فيام ال

 الرضورة ملن بيل بخلطة الناس ومعارشهتم إىل املداراة هلم، والتصنع تقية أو حياء، وتارة
ت بالتوبة واالقتصار عىل ما جـاز، أال وإن يف تكون مداهنة ورياء، فال بد من تدارك اهلفوا

الكالم ملن عرف خمارجه، وأبرص مواجله ملندوحة عن الكذب، ولكـن قـل مـا يتنبـه هلـا إال 
 .املوفقون

فالسيد عىل احلقيقة هو الرب تعاىل؛ ألنه هو امللـك واملالـك، وقـد تطلـق جمـازا عـىل 
 كبريهم، فيجوز أن يقال للرجل السيد غريه فسيد العبد مواله، وسيد املرأة زوجها، والقوم

 سيد عبيده، أو نسائه أو أهـل بيتـه، أو عـشريته، أو مـن يكـون لـه فـيهم األمـر بمعنى أنه
 سيدنا بمعنى كبرينا، أو املنعم علينـا، أو جليـل القـدر :فقيلوالنهي والتقدمة، فإن أضيف 

مـن شـئت فأنـت أسـريه،  أحسن إىل من شـئت فأنـت أمـريه، واحـتج إىل :قيلفينا جاز كام 
 .فلألمري سيادة عىل من أرسه بإحسانه، كام للقادر سيادة عىل املقدور عليه بفضل قدرته

فإن خرج عن هذه املعاين كلها ومل يكـن ذا نعمـة ترجـى، وال ذا بـادرة ختـشى، فاملـه 
والسيادة، وما ملخاطبه يطلب له الزيـادة، إال أن يكـون عـىل سـبيل الـتهكم بـه، واالختبـار 
لعقله سخرية به، وما أحق العصاة البغاة أعداء اهللا تعاىل بـذلك، فـإهنم عنـد اهللا تعـاىل مـن 
األراذل خساس املنازل أحقر من الذر، وأدنس من اجلعل، قاتلهم اهللا أنى يؤفكـون، وإنـام 
حقـت الــسيادة، واســتحق الــرشف واحلــسنى وزيــادة مـن كانــت لــه واليــة عنــد اهللا تعــاىل 

 . دنيانا هذه أشعث أغرب ذا طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل اهللا ألبرهوسعادة، ولو كان يف

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .تارة): ت(يف   )٢(
 .ألنه): م(يف   )٣(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٢٦٦

َ، واملعتـق، واالبـن، والقريـب ِوأما املوىل فقد يطلق عـىل الـسيد، والعبـد، واملعتـق
ــابع،  ــارص، والت ــه، واملحــب، والن ــف، والــصاحب، واملــنعم، واملــنعم علي العــصبة، واحللي

ه، فإنه التساعه ال كلفة فيه، حتى إنه ليجوز إطالقـه واملتبوع، فوجهه إىل ما شئت من معاني
 موالنـا بمعنـى جارنـا، أو :فتقـولعىل الرشيك، والنزيل، والصهر، وابن األخت، واجلـار 

نزيلنا، أو رشيكنا، أو قريبنا، أو صاحبنا وإن شئت بمعنى ولينا، أو نارصنـا، أو سـيدنا، أو 
منـا، أو قريبنـا يف النـسب إن كـان ذلـك املنعم علينا، وإن شـئت بمعنـى صـهرنا، أو ابـن ع

كذلك، فإنه يتـرصف إىل مـا شـئت مـن هـذه املعـاين كلهـا أو غريهـا ممـا سـبق، وكفـى عـن 
 .اإلعادة

فقد قيل به يف األثر وكأنه ملن عجز عـن منـاديح [وأما رصف النية إىل غري املخاطب 
 يف ]عن املخاطبالكالم وجهل وجوه القول اجلائزة فيه يف األحكام، ولكن رصف النية 

 .حال املخاطبة أمر عسري والسالم
 

 عىل الويل وغري الويل، ويصح لنا أن نقول قدويت، تطلق كلمة أمني» أمني«ما معنى 
 .ِّ بني لنا الطريق؟بكلمة بال معرفة معناها

 
 ولـو قد جيوز إطالقها عـىل الـويل وغـريه إذا كـان معروفـا بعـدم اخليانـة يف معاملتـه،

 .واهللا أعلم. مرشكا، فهو أمني فيها ال أمني يف الدين فافهم
 

 تقول يف هؤالء العصاة من أهل القبلة الذين ليس هلم تقية جيوز أن يقال هلم سيدنا ما
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .آمني): ت(يف   )٣(
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٢٦٧

وموالنا أو السيد عند املساء والـصباح، وإن كـانوا جبـابرة يتقـون جيـوز أن يـدعون بـذلك 
 فـأخربين هبـا، وملـن ؟ة أم ال جيـوز ذلـك إال بـرصف النيـمطلقا من غري رصف نية لغريهم،

 ؟ترصف له، وكذلك وأنا خادمك وفالن خادمك، أجيوز ذلك مطلقا أم ال
 

 اجلبابرة الذين يتقون فهم يف زمانكم السادة والوالة والقـادة، فكيـف ال يـدعون أما
روية، وال يمنع املباح بذلك وهم كذلك ال حيتاج معهم إىل رصف نية وال حتويل معنى وال 

 صباح، واخلدمة هي العمل واملهنة، ومن عمل ألحد شيئا ولو بربي قلم وقت مساء وال
 أو قــوة الفعــلأو مــدة دواة فقــد خدمــه، فيجــوز أن يقــال خادمــه بــذلك لغــة إمــا حقيقــة ب

من باإلمكان، أي لو أمره بفعل ذلك ونحوه من اجلائز لفعله إما رغبة يف فضله، وإما رهبة 
 . ترى وال بأسكامبطشه، فأكثر من حتت هؤالء اجلبارين خدامهم بالفعل أو بالقوة

 من ال تقية له، وال خمافة منه، فسيأيت يف حكمه وحكم غريه يف املسألة الثانية إن وأما
 :شاء اهللا وهي هذه

 
هم مـن  اسـتعامهلام يف أهـل الواليـة وغـري تقول يف لفظة سـيدنا وموالنـا، أجيـوزما

ة اخللق أو دوهنم مطلقا، كيف كانوا أبرارا أو فجارا أم مها خاصتان للحكام الواجب برجبا
 ؟حكمهم عىل األنام دون غريهم من العوام

 إن كانتا غري جائزتني إال ألهل الوالية وجوازمها ملن سـواهم بمعنـى التقيـة، أرأيت
 فـأخربين عـن ؟ال بـرصف النيـةفهل جيوز ذلك حينئذ بغري رصف نية لغـريهم أم ال جيـوز إ

 ؟ذلك وملن ترصف له مأجورا
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 أعلم، وأنا ال أعلـم بجـواز يشء إال بموافقـة احلـق، ومطابقـة الـصدق والعـدل، اهللا

 هنى عنه وأن كل كالم ابن آدم عليه وذلك فيام أمر اهللا تعاىل به ورسوله، ال فيام منع منه أو
اىل، أو أمـر بمعـروف أو هنـي عـن منكـر، أو إصـالح بـني ال له، إال ما كان من ذكـر اهللا تعـ

 .الناس، وما أشبه ذلك
 وإن من عرف كالمه من عمله قل كالمه إال فـيام يعنيـه، لكـن قـد تـدعو احلاجـة أال

وتلجىء الرضورة ملن بيل بخلطة الناس ومعارشهتم إىل املداراة هلم، والتصنع تقية أو حياء، 
 . تدارك اهلفوات بالتوبة واالقتصار عىل ما جازن بد م تكون مداهنة ورياء فالوتارة

 وإن يف الكالم ملن عرف خمارجه وأبرص مواجله ملندوحة عن الكذب، ولكـن قـل أال
من ينتبه إليها إال املوفقون، فالسيد يف احلقيقة هو الرب تعاىل؛ ألنه هو امللك واملالك، وقـد 

رأة زوجها، والقوم كبـريهم، فجـائز أن يقـال يطلق جمازا عىل غريه، فسيد العبد مواله، وامل
السيد، بمعنى أنه سيد عبيده أو نسائه، أو أهل بيتـه أو عـشريته، أو مـن يكـون لـه : للرجل

 سـيدنا بمعنـى كبرينـا، أو املـنعم علينـا، أو :فقيلفيهم األمر والنهي والتقدمة، فإن أضيف 
مريه، واحتج إىل من شئت فأنـت  أحسن إىل من شئت فأنت أ:قيلكبري القدر فينا جاز، كام 

أسريه، فلألمري سيادة عىل من أرسه بإحسانه، كام للقـادر سـيادة عـىل املقـدور عليـه بفـضل 
 .قدرته

 هذه املعاين كلها، ومل يكن ذا نعمـة ترجـى، وال بـادرة ختـشى، فاملـه  خرج عنفإن
 لعقلـه ه، واالختبـاروللسيادة، وما املخاطبة له بالزيادة إال أن يكون عىل سبيل الـتهكم بـ

                                                
 .و): ت(يف  )١(
 .تارة): ت(يف  )٢(
 .عىل): ت(يف  )٣(
 .االختيار): ت(يف  )٤(
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، فـإهنم عنـد اهللا مـن األراذل، كسخرية به، وما أحـق العـصاة البغـاة أعـداء اهللا تعـاىل بـذل
 .خساس املنازل، أحقر من الذر، وأدنس من اجلعل، قاتلهم اهللا أنى يؤفكون

 حقت السيادة واستحق الرشف واحلسنى والزيادة من كانت له عنـد اهللا واليـة وإنام
 .و كان يف دنيانا هذه أشعث أغرب ذا طمرين ال يؤبه لهوسعادة، ول
َ املوىل فقد يطلق عىل الـسيد والعبـد، وعـىل املعتـق واملعتـق، واالبـن والقريـب، وأما ِ

والعصبة واحلليف، والصاحب واملنعم عليه، واملحب والنارص، والتابع واملتبـوع، فوجهـه 
حتـى ليجـوز إطالقـه عـىل الـرشيك إىل ما شـئت مـن معانيـه، فإنـه التـساعه ال كلفـة فيـه، 

 موالنا بمعنى جارنا أو نزيلنا أو رشيكنا أو :فنقول واجلار، ختوالنزيل، والصهر وابن األ
قريبنا أو صاحبنا، وإن شئت بمعنى ولينا أو نارصنا أو سـيدنا أو املـنعم علينـا، وإن شـئت 

 شئت من هـذه املعـاين بمعنى صهرنا أو ابن عمنا أو قريبنا يف النسب إن كان كذلك، إىل ما
 . سبق وكفى عن اإلعادةكلها أو غريها مما

 بـه يف األثـر، وكأنـه ملـن عجـز عـن منـاديح فقيـل رصف النية إىل غري املخاطب وأما
الكالم، وجهل وجوه القول اجلائزة يف األحكام، ولكن رصف النية عن املخاطب يف حـال 

 . عسريأمراملخاطبة 
 
، -رمحـه اهللا-فـالن بـن فـالن :  قومنا وآثارهـم، وجيـد مكتـــوبا يقرأ يف تآليفالذي

وكذلك إذا نسخ آثارهم، ووجد فالن بن فالن رمحه اهللا، أينـسخه كـام وجـده رمحـه اهللا، أم 
 . تفضل دلنا عىل طريق السالمة يف هذا؟ »رمحه اهللا«حيذف لفظة 

 
.وفيه السالمة، واهللا أعلم ويكتبه كام وجده، وما عليه مالمة، وهو الصواب يقرؤه 

                                                
 .فام): ت(يف  )١(
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ما تقول يف قول ما سألتك عنه يف معنـى املكتـوب لـه، كـان وليـا أو غـري ويل، وهـذا 

، لوالة أموره، هل جتد فيه من اللفظ املستعمل املوجود خاصة عن اإلمام نارص بن مرشد
 .ِّ بني لنا ذلك؟فرق باجلواز يف حق الويل خصوصا وبالعكس يف العكس

 
 .ال فرق
 

: ما تقول شيخنا إذا مات أحد ممن ال نتواله، أجيوز لنا أن نعزي أصـحابه نقـول هلـم
،  الذي تتواله وكيف اللفظ يف؟خلف اهللا عليكم فيه، أم حيسن اهللا عزاكم يف فالن أم ال

  ]والذي ال نتواله عرفنا ذلك[
 

 .واهللا أعلم. ال بأس، وبعض كرهه
 

إن التقيــة يف األرحــام واجلــار : أنــه جــاء األثــر جــواب عــن شــيخنا الغــافري، وهــو
والصاحب جائزة هلم من القول والدعاء واملعنى لغريهم، وأنه جيوز لإلنسان أن يتكلم لغري 

                                                
هو اإلمام الريض نارص بن مرشد بن مالك بن أيب العرب بن سلطان اليعريب الرستاقي ثـم النـزوي،   )١(

واملـسلمني، هـ، فكانت بيعته فاحتـة خـري لإلسـالم ١٠٣٤أول أئمة اليعاربة نصب إماما وهو شاب 
ًفوحد البالد وطرد الغزاة، كان فقيها عاملـا ورعـا زاهـدا، تـروى لـه كرامـات ومـآثر، ولـه عهـود إىل  ً ً

تويف يوم اجلمعة من شـهر . والته ورسائل إىل أهل املغرب اإلباضية وأجوبة فقهية منثورة يف الكتب
 . وما بعدها٢/١حتفة األعيان   ،١/٦٣٧منهج الطالبني  :ينظر. هـ١٠٥٩ربيع اآلخر سنة 

 ).م(سقطت من   )٢(
 .نتواله لتوحيد اللفظني: يتواله ولعل األنسب): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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٢٧١

الويل بكالم يوجب الوالية إذا رصف الكالم لغريه من األوليـاء، ملعنـى جيتلـب بـه نفعـا أو 
 له فال جيوز، وإن تكلم بـذلك عـىل رؤوس النـاس، أو دعـا لـه يف املنـابر مودة، وأما تعظيام
فام الفـرق : قال غريه -رمحه اهللا-انتهى ما أردنا نقله من جواب الشيخ . واملشاهد فال جيوز

ِيف هذا سيدي بني املنابر واملشاهد واملجامع من الناس وبني غريهن ِ تفضل سيدي؟ِّ ِّ َّ بني يل 
 .وعليك السالمبام تراه صوابا 
 

اهللا أعلم، والذي يظهر يل يف هذا أنه كالم حسن من قوله، ومـا ذكـره مـن املنـع عـىل 
رؤوس الناس ومشاهدهم، أو عىل رؤوس املنابر، فكأنه مما استدركه هذا الشيخ، فخصص 
ل، به جممالت األثر، وهو حسن من اعتباره؛ ألن هذا املوضع يفيد التعظيم بغري احلق كام قا

وألن من إطالقه تعرضا للغلبة، واسـتنزاال للـنفس يف حمـل التهمـة ال جتـوز للمـسلم، وأن 
ًيقف عليها ألن يف إظهار الوالية والدعاء ألهل اجلور والباطل عىل رؤوس اخلالئق إظهارا 

ًوإعالء لكلمة الفساد، ونرصا ألهله، ودعاءا إىل مواالهتم، ونرصهم عىل باطلهم ً. 
ح أبدا، وفاعله خيلع به عند من سمعه وتستباح الرباءة منه، اللهم إال ومثل هذا ال يبا

أن يصح جربه عىل ذلك، فيكون قد قاله يف موضع التقية دفاعـا عـن نفـسه أو دينـه أو مالـه 
 .عىل ما جاز له، وإال فهو كذلك

 .واهللا أعلم. وباقي املسألة وارد عىل ما يف األثر الصحيح، وكفى به عن اإلعادة
  

فـداك أيب وأمـي كـام كانـت : هل جيوز ألحد أن يقـول ألحـد مـن أفاضـل املـسلمني
  ؟^الصحابة تقول ذلك للنبي 

 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
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٢٧٢

 
 العرب ومناهجهم يف اللغة، يفدون مثل هذا جائز صحيح جار عىل أساليب كالم

 :كقولهالدار والطلل واحلبيب ونحوه باألنفس، واآلباء واألمهات 
  زدتنــــــــــا كربــــــــــافــــــــــديناك مــــــــــن ربــــــــــع وإن 

 :ويف قول اآلخر  
  بــــــــــــــأيب أنــــــــــــــت وفــــــــــــــوك األشــــــــــــــنب

 :وكقول حسان 
  فـــــــــــإن أيب ووالـــــــــــده وعـــــــــــريض

 
ــــــــاء ــــــــنكم وق ــــــــرض حممــــــــد م   لع

ومثل هذا كثري، وهو يف األصل من باب املجاز املبني يف اللغة عىل طريقة املبالغة التي  
 أو لـرشفه، يفـدى ]ملحبتـهأو [ جلاللتـه ال يراد هبا احلقيقة، ومعناه لو أن شيئا حلسنه أو

، ^ لكان هذا، وليس املراد به الفداء عىل احلقيقة ال يف حق النبي بالنفس أو باألب واألم
 املفاداة هبم وال يف غريه، فربام يقول بأيب أنت وأمي وأبوه وأمه رميامن يف الرتاب، ال تصح

 .واهللا أعلم. ناه ال غريأصال، فكذلك يف غريمها، وإنام يكون تلخيص املعنى ما ذكر
 

 
ــه-عــن ســيدي أيب ســعيد  ــه، : -ريض اهللا عن ــربأ مــن ويل رجــل قدام وعــن رجــل ي

  ؟واملتربىء ال يعلم أن املتربأ منه ويل لآلخر، هل يكون قاذفا بذلك

                                                
 .عوام): ت(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 .أو ملحنته): ت(ويف ) م(سقطت من   )٣(
 .أو األم): ت(يف   )٤(
 .يصح): م(يف   )٥(
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٢٧٣

  .معي أنه ال يكون قاذفا بذلك إذا مل يعلم، واحتمل براءته له بحق: قال
  ؟ أن ينكر عليهفهل عليه :قلت
معي أنه إن كان ال يتقي تقية يف إنكـاره، وقـدر عـىل ذلـك، فـال ينبغـي لـه تـرك : قال

  .اإلنكار عليه، ويعجبني أن يعلم بذلك
 ؟عىل أن ينكر عليه، هل يسعه ذلك[فال يتقي تقية ويقدر  :قلت
 ]: قـالمعي أنه ال يضيق عليه ذلك إذا احتمل عليه بـراءة اآلخـر مـن احلـق،: قال

ولعله قد يوجد يف بعض القول أن إظهاره الوالية يف الـذي يـربأ منـه، يـشبه معنـى إظهـاره 
 واليته  من هذا وليه ممن وجبتالرباءة يف الذي يتواله، لعله إذا كان هذا الذي قد يتربأ

، وعنـد ]يف الـدار[عىل أهل الدار بعلم ذلك املتربىء، كان حمجورا عليه إظهـاره الـرباءة 
 .انتهى. هل الدار، فلعله يلحقه اسم القذف عند كل من أظهر عنده ذلك من معنى الرباءةأ

 وهل جيب شيخنا أن يلحق هذا األثر بكل متربىء من أي ويل كـان، ولـو :قال غريه
ًمن الصحابة أو التابعني بإحسان، ضعيفا كان الويل أو عاملا، من الرعية كان أو إماما، عامة 

صة، بالظاهر كانت أو باحلقيقة إذا احتمل أن املتربىء برىء بحـق غـري كانت واليته أو خا
 ال احتامل لـه وال عـذر يف عامل بوالية، مع من برىء منه عنده وال بوالية أهل الدار له أم

الرباءة من هؤالء املتقدمني، إذا كانوا من العلامء أو األئمـة املنـصوبني، الـشاهرة أفـضاهلم، 
 املتـربىء مـنهم مل يـدرك عـرصهم، العدل واحللم أخبارهم، مع أن هذااملتواترة بالعلم و

                                                
 ).م(سقط من   )١(
 .تربأ): ت(يف   )٢(
 .وجب): ت(يف   )٣(
 ).م(سقط من   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
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٢٧٤

والشهادة عليهم بنقض ما ماتوا عليه مـن اإليـامن ال جيـوز لـه أن يقبلهـا إذ ختـرج يف خمـرج 
 .الدعوى يف إمجاع من قول الفقهاء

 الزمان، أو من األوائـل إذا كـان مـن وإنام خيص هذا األثر فيمن كان من أهل هذا
 .رعية والضعفاء، لكون الشهادة عليهم بام يوجب الرباءة جائزة مقبولة يف بعض ما قيلال

َّفتفضل أهيا الشيخ بني يل معنى كل ذلك مفصال، واجعله لكل هذه األوجه املذكورة 
أصال مؤصال لنا وملن جاء من بعدنا، وذلك إذا مل نجد ما ننصه حفظا بعينـه عـن أحـد مـن 

 اسـتنباطه بغـريه مـن الـوارد عـنهم يف اآلثـار، لـضعف ة لنا عـىلإخوانك األبرار، ال قدر
علومنا، وقلة فهومنا، وتكدر بالنا لكثرة اشتغالنا، فاهللا املستعان، وإليه الرجعان، وله احلمد 

 .عىل كل حال
 

نعم إن هذا األثر يف الرباءة من الويل عىل هذا النحـو ال خيـرج عنـدي إال عـىل معنـى 
غري من تلزم أهل الدار واليته، وال من مىض عىل سبيل االسـتقامة مـن أئمـة اخلصوص يف 

املسلمني وعلامئهم وشهدائهم، وأهل الفضل مـنهم، دع مـن وجبـت واليتـه باحلقيقـة مـن 
 .واهللا أعلم. كتاب اهللا تعاىل، فإنه ال سبيل إىل جواز الرباءة منهم عىل حال

 
 فمن برىء من نبي من حني ما سـمع : قلت-ريض اهللا عنه-مما عن شيخنا الكدمي 

 هل يسعه ذلك إذا مل : قلتمنه أنه واقع شيئا من الكبائر، وقصد برباءته منه ألجل املعصية،
 ؟ للعايص[...]يعرف احلكم فيه

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .عن): ت(يف   )٢(
 .بياض يف األصل  )٣(
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٢٧٥

 أو مـن أهـل صـفة املعـصية، فأخطـأ معي أنه إذا قصد إىل الرباءة من العايص: قال
ري النبي فقد وافـق مـا يلزمـه ويـسعه، وإن بـرىء مـن النبـي بالرباءة من النبي عىل قصده غ

 .انتهى. بجهل منه فيام يلزم من أمر النبي مل يسعه ذلك عندي، وكان هالكا عندي بذلك
 وهل من عذر عىل قياد هذا ملن سمعته يربأ من أبينا آدم، أو من أوالد :قال غريه

، وسمع M ¥ ¤ £ ¢L : يعقوب عليهم السالم، إذا احتمل أنه سمع قوله تعاىل
M  r q p o n m l k j i h g f :قوله تعاىل

sLأو قوله تعاىل ، : M ~ } | { z y x w
�L عاملا وال -عليهم السالم- ومل يعلم أنه قصد بذلك الرباءة من األنبياء 

ِ تفضل سيدي علينا باجلواب جزاك اهللا؟جاهال، أم ال عذر له عن االحتامل وال نعمة عني ِّ 
 .ما أنت له أهل
 

 مثل هذا إذا تعمـد ]يف[اهللا أعلم، وأنا ال أدري وجه عذره، وال صفة االحتامل له 
الرباءة منهم بأسامئهم وأعياهنم يف جهالة منهم وضاللة، وتأوال ملا مل يبلغه فهمه من معـاين 

ليس هذا معنى واآليات الرشيفة، فهو بذلك التأويل من أهل األباطيل، ضال عن السبيل، 
 إنه إذا برىء من أهل تلك الصفة أو من أهل صفة املعصية، ولكنه يـشبه هـذا عنـدي :قوله

إذا برىء عىل الصفة املستوجبة أهلهـا للـرباءة، وإن أتـى ذلـك يف حكـم الظـاهر عـىل ذلـك 
املوصوف، فعسى أن يكون هذا من اخلطأ املشار إليه، إذا مل يقصده بعينه، ومل يعينه باسـمه، 

                                                
 .املعايص): ت(يف   )١(
 ).١٢١(اآلية : طه  )٢(
 ).٩(اآلية : يوسف  )٣(
 ).٢٠(اآلية : يوسف  )٤(
 .قزيادة يقتضيها السيا  )٥(
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٢٧٦

و عينه باسمه عىل قصد غريه، كـام رصح بـه الـشيخ يف جوابـه إن جـاز أن يكـون هـذا مـن أ
، -عليه الـسالم- من آدم العايص عىل أنه مل يقصد به آدم أب البرش النبي عقيدته أنه برئ

. لكن مثل هذا التقدير بعيد جدا ال ينتبه ملثله إال مثل هذا الشيخ يف دقـة علمـه، فينظـر فيـه
 .واهللا أعلم

 
 

أخربين عن الشهادة يف الرباءة، ما اللفظ فيها الذي يكون خارجا عن حد الشهادة إىل 
 وما صفة ذلك ومـا الـشهادة التـي تـرد ؟ وما اللفظ الذي يكون شهادة جائزة؟حد القذف

 ؟وال تكون قذفا
 

، ولست بعامل يف ذلك وال يف غريه، ولكنه قـد  هذا أصل حيتاج فيه إىل رشح من عامل
جاء يف األثر عن أهل العلم بذلك أنه إذا كان لك ويل يف الدين أو الرأي، فادعى عليه أحد 

 فيها بوجه من احلق، وأتى يف ذلك بتـرصيح مـن القـول، فـال أنه فعل مكفرة ال حمتمل له
 . عندك لوليكجيوز لك قبول ذلك ممن يقول به، وهو يف حكم القاذفني

وإن كان قذفه بالزنى فعليه احلد يف الرشع، ويربأ منه، وسواء ذلك يف ويل لك وغـري 
 .ويل

وكذلك من برىء من ويل لك فهو قاذف لـه، وجتـوز لـك الـرباءة ممـن قـذف وليـك 
بذلك، سواء كان عاملا أو جاهال، إال أن يكون املتـربىء وليـا لـك، فحكمـه حكـم الـوليني 

                                                
 .يرى): ت(يف   )١(
 .هلا): م(يف   )٢(
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٢٧٧

وليس له أن يربأ منه عندك، إذا علم أنك تتواله وتلزمه التوبة من ذلك، ولكن ، املتقاتلني
 . فيرص عىل ذلكليس لك الرباءة منه إال أن تستتيبه

 لك أن تربأ منه عىل احلكم الظاهر إذا كان قد برئ من وليك بالدين؛ ألنه قـد :وقيل
وجود، وعليك أن تستتيبه واقع كبرية يف حكم الظاهر معك، واالختالف يف أهل الكبائر م

 . أنه يعلم أن ذلك وليك فاالستتابة ألزم منهعىل حال، وإن كان ال تعلم
وإن علمت بأنه يعلم ذلك فاالستتابة أحوط إال أن تكون الرباءة قد وقعت من عـامل 

 وإن برئ من وليه، وال وكان يف موضع حكم أو فتيا فال جتوز الرباءة ألحد من عامل حمق
  إن العـامل إذا:قيـل، وقد وز له الوقوف عن عامل بذلك، وال الرباءة منه برأي وال سؤالجي
 إن فالنا قد فعل كبرية وتربأ منه عىل ذلك أن قول العامل حجـة، والقيـاس يـرجح غـري :قال

ذلك؛ ألنه يف الظاهر مدع بخالف ما إذا شاهدت من وليك فعال أشكل عليك أمره، وأنت 
عامل املحق بأن ذلك مكفر وتربأ منه عىل ذلك، فهذا موضع الفتيا منه بفعلـه جاهل فأفتاك ال

املكفر، وموضع احلكم عليه بالرباءة منه، ولو حكم بذلك ضعيف من الـضعفاء فتـربأ مـن 
وليك ما كان قبول حكمه جائزا ولكان بذلك مبطال؛ ألنه ليس له حجة يف ذلك عليك وال 

 . الرباءة، وتلزمه التوبة عندك من ذلكعىل وليك، وليس لضعيف أن يقدم عىل
وأما الشهادة التي ال تكون قذفا فهي كبرية، فكـل مـن شـهد أن فالنـا ويل فهـو غـري 
قاذف، وكذلك لو شهد أن فالنا احلاكم أو العامل حكم عىل فالن بكـذا مـن أي حكـم كـان 

                                                
 .املتقابلني): ت(يف   )١(
 .يستتيبه): ت(يف   )٢(
 .يعلم): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .بحق): م(يف   )٥(
 .بسؤال): ت(يف   )٦(
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٢٧٨

لـم توفـق إن مطلقا أو ما أشبه ذلك، فقس عليه، فهذا ما حرضين وازدد من سؤال أهـل الع
 .شاء اهللا

 
 

ما تقول شيخنا فيمن سمع شخصا يتكلم بكالم يوجب الرباءة من ذلـك الـشخص 
يف الليل، أو يف بيت أو قفا جدار، أو يف أناس كثرية، ومل يره بل سـمع ذلـك الـصوت منـه، 

ِّبـني  ؟اءة أم الوهو يعرفه أن ذلك الشخص باسمه إال أنه مل يره، هل يلزم املستمع منه الـرب
  .لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا

 
ال يلزمه، وليس له يف احلكم أن يربأ منه بذلك، وال يبني يل أن لـه ذلـك يف الواسـع؛ 
ألن الرباءة حد، واحلـدود تـدرأ بالـشبهات، وهـذه شـبهة ظـاهرة؛ ألن األصـوات حمتملـة 

 .واهللا أعلم. للتشابه
 

 كالمه إىل الرباءة، ولست أنظره يف موضع مظلم، وأنا أسمع فيمن تكلم بكالم يبلغه
  ؟كالمه، وال أرى شفتيه ينطقان ويلفظان به مع الصوت، ما يلزمني يف ذلك

 
  .ال يلزمك فيه يشء يف احلكم، وأنت منه يف السالمة إن شاء اهللا

 
منـه، ومل يـشك أن الذي يتكلم بكالم مما خيرجه كالمـه إىل الـرباءة، إذا سـمع صـوتا 

املتكلم هو ال غريه، أيربأ منـه عـىل هـذه الـصفة، أم ال يـربأ منـه إال أن يـرى شـفتيه ينطقـان 
  .ِّبني لنا ذلك مأجورا ؟ويلفظان به مع الصوت املعرب لفهم معناه
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٢٧٩

 
إذا سمع كالمه وهو حارض معه يف هنار غري متوار بسرت وال حائل وال لبس، فيجوز 

بام سمع منه، ولو مل ير شفتيه مع النطق، وال يتعرى هذا من االختالف مـا مل أن حيكم عليه 
 .واهللا أعلم. يره ينطق، فينظر نطقه من فمه وشفتيه

 
 والتتن، وترك الصالة عن رجل أقر عندي أنه زنى وغصب ورسق، ورشب اخلمر

 الـرباءة منـه حتـى أيسعني أن أقف عنه وقوف ديـن، أم ال جيـوز يل إال والصوم وهلم جرا،
 ؟أسمعه يستغفر ربه من مجيع ذنوبه

 
إن ترك الصالة املفروضة عليه عمدا لغـري عـذر يـسعه، وهـو بـالغ عاقـل قـادر عـىل 
أدائها، قائمة عليه احلجة هبا يف موضع وجوهبا عليه، فرتكها عىل ذلك فهو كافر جتب الرباءة 

 . إليه، وكذلك يف باقي املسألة واهتدىمنه عىل من قامت عليه احلجة بذلك
 فيه من الرشوط، ولو تكرر بعضها ألجل التوضـيح؛ ألن قولـه قـد تـرك فافطن ملا

الصالة كالم جممل ال يوجب الرباءة، وال جيوز احلكم بعمومه؛ ألن الصالة قد تكون نافلة، 
 .وقد تكون فريضة، وتركها قد يكون لعذر وقد يكون لغري عذر

يف غريه من املسائل كلها جيري فيه اخلصوص والعموم، وال جيـوز وكذا يف الصوم و
احلكم بيشء من ذلك وال يف يشء منه إال عىل اخلصوص كام جيوز فيه، فافهم ذلك وافطـن 

 .له ترشد إن شاء اهللا
 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .بام): م(يف   )٣(
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ار، والكافرين من يف أطفال املؤمنني األبرار، وسائر أهل القبلة من الظلمة األرش
املرشكني واجلاحدين الفجار، يف يوم القصاص ما يكون سبيلهم، وإىل أين حملهم 
ومصريهم؛ ألهنم مل يواقعوا ذنبا، ومل جيرتحوا إثام، وقد وقع االختالف بني العلامء 

 :األسالف
 أهل  إن أوالد أهل النار يف النار، ليس هبم رضار، وال سوء قرار، وأما أوالد:فقال أحدهم

اجلنة خدم ألهلها، ليس هلم ما هلم من احلظ الوافر، والنعيم الشاهر، وقد رأينا يف الكتاب 
M B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 : قوله عز وجل

CDF E L فقال يف الكافرين -عليه السالم- ويف آية أخرى يف قصة نوح:  M Í
Ï Î  Ñ ÐL وقال أيضا:  M [ Z Y X W V U

\L . 
 :فقـال عن أوالدها من غريه ، حني سألته زوجته خدجية^رواية عن النبي ويف ال

» رمحه اهللا - والذي اعتمد عليه الشيخ أبو سعيد-
 .احتجاجه اآلية األوىل، ومل يمل إىل األخرى

، يف عقد فإذا كان ذلك كذلك فعىل هذه األضداد كيف يكون للعباد من حمل االعتامد
                                                

 ).١٧٢(اآلية : األعراف  )١(
 ).٢٧(ة اآلي: نوح  )٢(
 ).٢١(اآلية : الطور  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
إن «:  أطفـال املـرشكني فقـال^ عن عائشة أهنا ذكـرت لرسـول اهللا ٦/٢٠٨أخرجه أمحد يف مسنده   )٥(

 .»يف النار شئت أسمعتك تضاغيهم
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٢٨١

الواليات، ووجوب الواليات، ووجوب الرباءات، وما يكون حال املبتىل بأمورهم، وأيـن 
 .األرجح يف ذلك من ذلك، مع اختالف املعاين يف هذه املباين

فإذا كان عىل قول من العلامء كام تقدم هلم من األقوال بواسـطة األبـوة مـن األعـامل، 
ة، ممن خصه أمرهم واخترب حاهلم، أتكون عـىل هـذا فال بد أن يلحقهم اسم الوالية والرباء

جمزية له والية، أم يعمهم اسم آبائهم الشاهر هلـم واليـة الـرشيطة، أم يعمهـم اسـم آبـائهم 
 ؟الشاهر هلم والية احلقيقة

وكذلك من هلم اسم الشاهر بوالية حكم الظاهر، أرأيـت مـن اختـرب حـاهلم، ونظـر 
 ألن اآلية األوىل نظر هلم مجيعـا اسـم ؟م الوالية والرباءةمقاهلم، فام الواسع له يف معنى لزو

 .الطاعة يف أخذ العهد عليهم وامليثاق، وعىل هذا فال تنازع وال شقاق
وأما آية الكفار، ورواية نبينا املختار فهام يف ذلك عىل اخلصوص، يف حكم 

 M/ . - , + 0 : منصوص؛ ألن الرواية بام تكون الحقة بالكتاب؛ لقوله تعاىل
 5 4 3 2 1Lوهذا واضح الربهان ظاهر العيان . 

 
أما أطفـال املـؤمنني فـام عنـدي فـيهم يف احلـني إال منعمـون يف اجلنـة، مكرمـون تبعـا 
آلبائهم، وال أعلم فيهم قوال بأهنم خدم ألهل اجلنة، وال يبني يل ذلك، وإنام قيل يف أطفـال 

ب أن ال أحـ و،ال يبعـد جـوازه وإن أمكـن غـريهاملرشكني وغريهم من الفسقة املنـافقني، و
طفال املؤمنني باخلصوص، تبعا ملا ال جيوز خالفه مـن النـصوص، فهـم أليعتقد الوالية إال 

حلق بآبائهم يف حكم الواليـة، فمـن كـان ألبويـه أو ألحـدمها واليـة حقيقـة فهـو يف واليـة 
 .احلقيقة، أو والية ظاهر فواليته بالظاهر

اهم مــن مــرشك أو فاســق مــن أهــل القبلــة، أو جمهــول احلــال وأمــا أطفــال مــن ســو

                                                
 ).٤-٣(اآليتان: النجم  )١(
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 إظهار واليتهم يف ظاهر وال حقيقة، فالوقوف هو الذي نختاره فيهم عىل حال، وال جيب
وال اعتقاد الرباءة منهم يف ظاهر وال حقيقة؛ ألن اهللا قد ذكر حكم أطفال املؤمنني، وسكت 

المـة، فـالوقوف سـالمة، ولـيس يف عمن سواهم حلكمة ومـصلحة علمهـا مـوالهم فـال م
احلديث ترصيح بأهنم يف النار، ولكنه أهبم جوابا عىل سبيل العرض ملا ليست لـه ختتـار، إن 

 .صح توجيهه هبذا فقد قيل به يف بعض اآلثار
M µ ´ ³ وال جيوز عىل احلكم العدل جزما أن يأخذ نفسا بعمل غريها يوما 

¸ ¶Lمرؤ يف ذلك والية، والية وهو بالغيب أدرى، وإن اعتقد ا اجلملة أو 
 . واالرتيابالرشيطة أو الرباءة هبام أو بأحدمها فقد وفق وأصاب، وترك التكلف

ومن رأى غري هذا مما جاز يف الـرأي ألهلـه فغـري ملـوم أن يأخـذ بعدلـه، غـري أين ال 
تعنيف ملن رآه، أحب اإلقدام عىل الرباءة منهم تعلقا بمحتمل فيه تنازعت األعالم من غري 

 .وأخذ بام منه يراه
 

 
تـرض عـن عـثامن : املتعنتون من أهل اخلالف إذا قـالوا لرجـل مـن أهـل االسـتقامة

وعيل، وترىض عنهم بظاهر القول والباطن بخالف ذلك، أجتزيه النية إذا نوى أن يتوىل من 
 ممـن يـربأ اهللا منـه ورسـوله واملـسلمون، أم ذلـك التواله اهللا ورسوله واملسلمون، ويربأ 

                                                
 .جتب): م(يف   )١(
 ).١٥(اآلية : اإلرساء  )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .التكليف): ت(يف   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
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 ؟جيوز
 

إن فعل ذلك تقية مل يضق عليه، وإن أحسن املندوحة فحول نيته إىل من جتوز واليته 
ممن تسمى بذلك من أولياء اهللا تعاىل فوجه حسن سديد، وكـذا إذا اعتقـد ذلـك فـيهم بنيـة 

 .واهللا أعلم. عاىل فجائزالرشيطة إن جازت واليتهام يف دين اهللا ت
 

ما قولك يف اجلاهل إذا خطر بباله ذكـر مقتـل عـثامن، أيلزمـه أن يعتقـد أن احلـق مـع 
 وكذلك أمر أهل النهروان وعيل بن أيب طالب، وهل يلزمه ؟القاتلني وما عداهم عىل باطل

 ؟لنهـروانأن يعتقد بقلبه أن قتلة عثامن مصيبون عىل احلقيقة يف قـتلهم وكـذلك أصـحاب ا
 عرفنا ذلك، كفينا وإيـاك ؟ قويل قول املسلمني: قال إذا]أم يكفيه[وعثامن وعيل مبطالن، 

 ؟مجيع املهالك
 

ذلك ال يلزم، واعتقاده عىل احلقيقة ال جيوز؛ ألنه من أحكام الظـاهر ال مـن أحكـام 
  .احلقيقة

 
 بخري، نشهد باجلنـة للعـرشة ونكف عن ذكر الصحابة إال: ومما عن قومنا قال الشيخ

 . باجلنة^الذين برشهم النبي 
 :من الرشح حيث قال عليه السالم 




                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
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وكذا نشهد باجلنة لفاطمة، وللحسن واحلسني، ملا ورد يف احلـديث الـصحيح : 
»و ،

حد بعينه، بل ، وسائر الصحابة ال يذكرون إال بخري، وال نشهد باجلنة وال بالنار أل
 .نشهد أن املؤمنني من أهل اجلنة، والكافرين من أهل النار

والطعن فـيهم إن كـان ممـا خيـالف األدلـة القطعيـة فكفـر، وإال فبدعـة وفـسق، : قال
وباجلملة مل ينقل عـن الـسلف املجتهـدين، والعلـامء الـصاحلني، جـواز اللعـن عـىل معاويـة 

 . عىل اإلمام، وهو ال يوجب اللعنوأرضابه؛ ألن غاية أمرهم البغي واخلروج
وغريها أنه ال ينبغي اللعن » اخلالصة«وإنام اختلفوا يف يزيد بن معاوية، حتى ذكر يف 

، وما نقـل  ^عليه، وال عىل احلجاج؛ ألن النبي 
 .يعلمه غريه لبعض من أهل القبلة فلام يعلم من أحوال الناس ما ال ^من لعن النبي 

وبعضهم أطلق اللعن عليه ملا كفر حني أمر بقتل احلسني، واتفقوا عىل جـواز اللعـن 
عىل من قتله وأمر بقتله، أو أجازه وريض به، واحلق أن رضا يزيد بقتل احلـسني واسـتئثاره 
بذلك، وإهانته أهل بيته مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيله آحادا فنحن ال نتوقف يف شـأنه، 

 . يف إيامنه لعنة اهللا عليه وعىل أنصاره وعىل أعوانهبل
                                                

عبد الـرمحن بـن : مناقب عبد الرمحن بن عوف من طريقني: املناقب، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )١(
 ).٣٧٦٩(وسعيد بن زيد ) ٣٧٦٨(عوف 

 .النساء): ت(يف   )٢(
مـن طريـق أم ) ٣٨٩٩ (- ريض اهللا عنهـا -فـضل فاطمـة :  باباملناقب،:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٣(

أنه يموت فبكيت ثم أخربين أين سـيدة نـساء أهـل اجلنـة ^ أخربين رسول اهللا : سلمة قالت فاطمة
 .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: الرتمذيإال مريم ابنة عمران فضحكت، وقال 

) ٣٧٩٣(ب أيب حممد احلسن بن عيل واحلسني بن عيل مناق: املناقب، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٤(
 .هذا حديث صحيح حسن: الرتمذيمن طريق أيب سعيد اخلدري، وقال 

 .مل نجده  )٥(
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٢٨٥

 مل تقـم احلجـة بـصحة الروايـة يف العـرشة املبـرشين :قال الشيخ نـارص بـن أيب نبهـان
باجلنة، ومعنا أن طلحة والزبري ماتا عىل خمالفة عيل بعد حرهبام له مع عائشة، ومل تقم احلجة 

 حماربة عيل وال خمالفتـه فـيام ال يـسع اخلـالف بصحة توبتهام إىل أن ماتا يف وقت ال جيوز هلام
فيه، وليس علينا أن نحكم عليهام بحكم الظاهر إال ما ظهر منهام وماتـا عليـه، وعلمهـام يف 

 .الباطن إىل رهبام إن كانا قد تابا أم ال
ومل نتعبد بعلم الغيب، وكذلك غريمهـا مـن الـذين مـاتوا عـىل الطاعـة، وعـىل حكـم 

اهر، فلهم الوالية بحكم الظاهر منهام ال بحكم احلقيقة، وحكم احلقيقة الوالية يف حكم الظ
 بأذنه من لسانه ال غري، ولو اشتهر يف مجيع أهل القبلـة، فإنـه ^ال يلزم إال من سمع النبي 

 كانت حجة عليه حلكم الظاهر، وليس بحجة يلزم احلاكم بقيام الشهرة بحكم الظاهر؛ إذ
 عن مني فـال لشهرة متكن أن تكون عن صدق، ويمكن أن تكونعليه يف علم احلقيقة إذ ا

يوجب علم احلقيقة إال تنزيل إهلي رصيح، أو من لسان نبـي يف حـق مـن سـمعه بأذنـه مـن 
 .لسانه

وأما لعن معاوية ويزيد واحلجاج واملشهورين بالفساد، فمن صح أنه قتل نفسا بغري 
 Mo n m t s r q p : حق كيف ال جيوز لعنه، وقد قال تعاىل

w v uxz y   {L وال يصح أن يكون أحد مقتوال مظلوما يف القتل، إال 
، ومن ادعى أنه مل يرد M Ï Î Í Ì ËL  :وقال تعاىل ظاملا، ]وقاتله يكون[

غري املرشكني الظاملني فعليه القطعي، وإال فاألحكام التنزيلية املحكمة ال تناقضها روايات 
                                                

 .إذا): م(يف   )١(
 .يكون): ت(يف   )٢(
 ).٣٣(اآلية : اإلرساء  )٣(
 .ويكون قاتله): م(يف   )٤(
 ).١٨(اآلية : هود  )٥(
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٢٨٦

ل مذاهب اإلسالم يف صحتها، أو أهنا غري صحيحة، فمع  اختلف أه^عن النبي 
االختالف الرجوع إىل الكتاب؛ ألن الرشيعة للشارع هبا الشارع ال خيالف األحكام 
املحكمة التنزيلية، وأما أنه يكون اللعن واجبا فال جيب اللعن يف أحد، إذ برئ من أفعاله 

و عدو له، وكل ويل هللا فهو ويل له، ومل الباطلة أو مل يرض هبا، ويف نفسه أن كل عدو هللا فه
 .تقم عليه احلجة بواليته، وال بالرباءة منه بعينه

 ومن طعن يف عثامن مما خيالف األدلة القطعية فهو كافر ال يفيـد علـام؛ ألنـه مل :وقوله
يبني الطعن بأي يشء، وال رضب له مثال، فإن كان فيام أحدثه أنه ال يبلغ به إىل تكفـري كفـر 

 فهو من التناقض من الكالم واألحكام؛ ألن الشيع واخلوارج يطعنون فيه، ومعه أن نعمة،
إال عـىل [طعنهم عىل خالف األدلة القطعية، ومل يكن معه مرشكون، والتكفري معه ال جيوز 

معنى الرشك، وقوله إن يزيد كفر بأمره قتـل احلـسني وأنـصاره وأعوانـه ولعـنهم ومعـه أن 
املؤمنني، كأنه منعه إال عىل الكافرين كفر الـرشك، فكأنـه رشك يزيـد  عىل ]اللعن ال جيوز

اآلمر بقتل احلسني وأعوانه وأنصاره، والراضني بقتل احلسني، وهو يمنع أن املؤمن إذا قتل 
مؤمنا ال يكون مرشكا، فانظر إىل مناقضة معاين كالمهم وأحكامهم يف رشيعتهم وعقائدهم 

 .انتهى.  العجب العجابتنظر
 ولو اشتهر يف مجيـع أهـل : قوله وانظر يف؟ ما تقول يف كل هذا:قلت لشيخي اخللييل

 .القبلة إىل آخره، ولك األجر من اهللا
 

إن قول الشيخ صحيح يف هذه املسألة، خارج عـىل الـصواب، وإن واليـة احلقيقـة ال 
روايات وأحاديث ، وقد اشتهر يف األمة ]رسول أو نبي[تؤخذ إال من كتاب أو من لسان 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .بنظر): ت(يف   )٢(
 .نبي أو رسول): ت(يف   )٣(
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٢٨٧

ً، فال نعلم أن أحدا أجاز بيشء منها والية احلقيقة، وقد انسد هبـذا البـاب ^من بعد النبي 
فلم يوجد منه يشء تقوم به احلجة اآلن بوالية احلقيقة، فال فائدة يف مزيد البحث عنه، واهللا 

 .أعلم
 

 فراشـه مقـيام يف دار  عـىلومـات نـافع: ما تقول سيدنا إنا وجدنا يف األثر مـا نـصه
قومه، وهم يزعمون أهنـا دار رشك، مل يـدع شـيئا ممـا حرمـه اهللا إال ركبـه مـن الزنـى والربـا 

، انتهى ما أردناه، فلم نعرف شيخنا ما أريد بالزنى هنا، ًوالرسقة، وأكل أموال الناس ظلام
فضل ببيان ذلك مثابـا ، تًمع أن نافعا من أهل القبلة، أو أن هذه اللفظة غلط الناسخ فيها

 ؟إن شاء اهللا
 

 أهل القبلة، وهنب اهللا أعلم، وحيتمل يف هذا أن يكون من قبيل ما يستحله من نساء
أمواهلم، فينكح النـساء عـىل أهنـا حـالل يف مذهبـه بملـك وهـو زنـى يف أحكـام املـسلمني، 

ذلك يف أمـوال النـاس ، وكـ]حمـرم حمجـور[فيتكلم هذا الشيخ عىل قياد مذهبـه أنـه زنـى 
والبيوع الفاسدة والنهب الذي هو عنـد نـافع غنيمـة، أو مبـاح يف مـذهب الـضالل، وعنـد 

 .واهللا أعلم. املسلمني أنه غصب أو رسقة أو ربا عىل ما يكون له من حكم يف الدين
 

                                                
الفـرق : ينظـر. لعله نافع بن األزرق إمام األزارقة عىل ما شهر عنه من استحالل ألموال أهـل القبلـة  )١(

 .بني اإلباضية واخلوارج للشيخ أيب إسحاق اطفيش
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .عنها): ت(يف   )٣(
 .ًشيئا): م(يف   )٤(
 .محمجور حمر): ت(يف   )٥(
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٢٨٨

 
أيب ذر وحذيفـة وابـن مـسعود : إذا وجدنا رفيعـة فاسـدة، ترفـع عـن الـصحابة مثـل

 ؟، كيف نعتقد يف ذلك-رمحهم اهللا- عباس ] بنعبد اهللا[و
 

 .الرفيعة الفاسدة فاسدة، ونسبتها إىل الصحابة غري جائزة
 

 
ما صفة الفاسـق واملنـافق الـذي جتـب الـرباءة منـه، ومـا الـذي ال يـسع جهلـه، ومـا 

 .ن هذه الثالثة املعاين بحسب طاقتك ومكنتكَّ تفضل موالي عىل خويدمك ببيا؟الكبائر
 

لفظة الفاسق واملنافق سواء عند أصحابنا، ومها يطلقان عىل كل من عىص اهللا بكبرية 
 .أو بإرصار عىل صغرية ومل يتب من ذلك

والكبرية كل ما وجب عليه حد يف الدنيا، أو وعيد يف اآلخرة أو ما أشبه ذلـك، ومـا 
ائر وكل ما مل يتعبد به املرء يف حاله فواسع لـه جهلـه، وكـل مـا لزمـه سواه من املعايص صغ

 .تكليفه به من قول أو عمل أو ترك ومل يعذر بدونه فهو ال يسع جهله
 تفسري هلذا الباب، وحمال أن حتـىص صـوره ولـو اقتـضت كـل وكل كتب الرشعية

  .اإلطناب

 

                                                
 .ابن): ت(يف   )١(
 .كذا يف النسخ املخطوطة، ولعلها الرشيعة أو الكتب الرشعية  )٢(
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٢٨٩

 
 

ًيمن اسرتهن واشرتى شيئا من األصول ببيع اخليار من يد رجل ويعلم املشرتي أهنا ف
ليست له، وأهنا ألناس غائبني من عامن، وأن البائع متعد ظامل، فـام منزلـة الرجـل املـشرتي 
عند من علم ذلك منه، أجيوز له أن يتواله أم يقـف عنـه أم يـربأ منـه أم ال، أم كيـف منزلتـه 

 ؟معه
 
 املشرتي من الظامل عىل علم منه بظلمه يف ذلك البيع تعديا أنه هلذا الظـامل الغاشـم إن

بسبب الرشاء ملا يعلم أن رشاءه حمجور بسبب الظلم من البائع له، ومنزلة املشرتي عىل هذه 
الصفة منزلة خسيسة، ال تبلغ به إىل غري الرباءة منه، والقطـع عليـه بـاهلالك مـا مل يتـب مـن 

 .خلص من ظلمهذنبه، ويت
 

ما تقول فيمن تعرض ليشء من أمر الرياضات يف اخللوات، فأصابه مرض من شدة 
؟األهوال فجن أو مات، أيموت هالكا أم ال 

 
  إنه إذا كان عند نفسه أنه يقدر عىل ذلك، وهو حمتجب بآيات اهللا تعاىل، فام:قيلقد 

 .أصابه بعد ذلك ال إثم عليه فيه
 

 رب :فقـالما قولك فيمن واقع ذنبا مما يلزم توبة اجلهر، ثم ندم واعتقد أن ال يرجع 
اغفر يل، واغفر ذنبي، هل يكون هذا تائبا، ويكتفي بذلك عن التوبـة اجلهريـة، ويرجـع إىل 

                                                
 .فيام): ت(فمن، ويف ): م(يف   )١(
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٢٩٠

 تفـضل ؟ أن مـراده بـذلك التوبـة أم الواليته مع من يتواله سابقا إذا اطمأن قلب متوليه
 .أنت املثابخلص معنى ذلك و

 
 إنه توبة واستغفار، :فقيلأما يف احلكم فأرجو أنه خيتلف يف االجتزاء منه هبذا اللفظ، 

 إىل واليته، وعىل هذا يستدل بظواهر لفظ القـرآن، ومـا حكـي فيـه مـن اسـتغفار ويؤديه
 . وغريه-عليه السالم- ألهله الوالية، وحكم اإليامن كله يف قصة آدم يوجب

 إن هذا اللفظ سؤال مغفرة من الرب عىل غـري رصيـح توبـة، وال رجـوع مـن :لوقي
العبد، وهو مكلـف برجوعـه وتوبتـه واسـتغفاره وندمـه الـذي هـو مـن فعلـه، ومـن احلـق 

 لربه، ال بام يطلبه مـن اهللا تعـاىل عـىل تـضييعه وتفريطـه، وعـدم انقيـاده إىل الواجب عليه
تغفار والتوبـة الدالـة عـىل عـدم االسـتكبار، وكـال املأمور به، فرضا مـن غـري رصيـح االسـ

 .القولني له يف احلق أصل صحيح وشاهد يف الصدق رجيح
 : قوله أستغفر اهللا أي أسأله املغفرة، وأطلب منه السرت، وذلك معنى:فإن معنى قوله

ــث احلكــم أو  رب اغفــر يل، وإن كــان ظــاهر احلكــم أشــبه بالثــاين، فــإن يف هــذا مــن حي
 وليه إىل أن مراده بذلك املتاب إىل ة ما ال غبار عليه ملن تأمل، وإذا اطمأن قلباالطمئنان

ربه، فيجوز له عىل هذا أن يرده إىل ما كان من واليتـه عـىل هـذا القـول، إن جـاز أن يكـون 
وجها يف عدله، يف رأي من بيل بالعمل به فإنـه كـذلك فـيام عنـدي، ولـن يـصح يف املـذهب 

                                                
 .املتولية): ت(يف   )١(
 .ويرد به): م(يف   )٢(
 .أوجب): ت(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .و): م(يف   )٥(
 .تأمل قول): ت(يف   )٦(
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٢٩١

 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. نه فيام يستدل به من معنى مفهومهالثاين إال املنع م
 

من وقع يف الكفر، ثم سمعته يـستغفر اهللا بعـد مـدة مـن غـري إظهـار توبـة مـن ذلـك 
احلدث الذي كفر به، وكان املحـدث حمرمـا أو مـستحال، أو ممـن ال يـدعي يف حدثـه ذلـك 

 ؟فيه من الكفر أم ال له ذلك معي عام وقع حتليال وال حتريام أجيوز
 

إن كان حمرما منتهكا فذلك جيزيه، وإن كان مستحال فليس ذلك بيشء حتى يـرصح 
 بعينه، وال نعلم بينهام منزلة ثالثـة يف قـول املـسلمني، فـأرفع لـك حكمهـا مـن بالتوبة منه
  . واهللا أعلم بالصواب. قوهلم املبني

 
 
 أنه ال يعذب أحدا من عباده إال بعد إبالغ ^ فقد أخرب اهللا تعاىل رسوله :لهقلت 

MÁ À  Â :  وبقولهM» º ¾ ½ ¼  ¿L : الدعوة، وإقامة احلجة بقوله
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÍÑ Ð Ï Î   Ó Ò

 ÔL وقد صح معنا أن آباء الصحابة، وأجدادهم الذين مل يدركهم نبينا -
-وا كفرة مرشكني، وقد رووا فيهم أخبارا كثرية أهنم يف النار،  قد مات-صلوات اهللا عليه

                                                
 .جيوز): ت(يف   )١(
 .فيه): ت(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).١٥(اآلية : اإلرساء  )٤(
 ).٥٩(اآلية : القصص  )٥(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٢٩٢

 . قوم غافلون ومجيع املسلمني منها، وهم-أعاذنا اهللا منها
MS R Q P O N ML  M : أو ليس كذلك واهللا تعاىل يقول لنبيه

5  > = < ; : 9 8 7 6L ،فتفضل علينا بتأويل هذه اآليات 
 الفرق بني معنى األوىل والتاليات، فإهنن عندنا من املشكالت وبتفسري هذه املحكامت، وما

 .ًجزاك اهللا عىل ذلك جنانا وخريات، وقصورا وغرفات
 

والذي عندي يف هذا أن سنة اهللا تعاىل قد جرت يف عباده، كام أخرب يف كتابه أنه ال 
ذار، وبعثة الرسل، يعذب قرية عذابا يستأصلها وهيلكها إال بعد إقامة احلجة عليهم باإلن

¼  M» º  : قولهكام جرى لقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغريهم، فهو
¾ ½  ¿Lوقوله تعاىل  : MÁ À  É È Ç Æ Å Ä Ã ÂL 

وأنه ال يراد بذلك عذاب اآلخرة وال هالكها، وإنام يراد به عذاب القرى بإهالك أهلها 
 .بالتدمري واخلسف واإلغراق والرجفة وغري ذلك

وإن عذاب اآلخرة له حكم آخر خيص األفراد يف معنى إقامة احلجة عليهم 
بموجبات العقل تارة، وبالسامع من املنذرين من الرسل أخرى، وقد أقام عليهم احلجة 
العقلية رصحيا بام ركب فيهم من الفطرة السليمة التي تشهد له بالوحدانية، وذكر ذلك يف 

 M> = < ; : 9 8 7 6C B A @ ? D  : قالكتابه،

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 ).٦(اآلية : يس  )٢(
 ).٣(اآلية : السجدة  )٣(
 ).١٥(اآلية : اإلرساء  )٤(
 ).٥٩(اآلية : القصص  )٥(
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٢٩٣

F EL فقال ثم شهد عليهم بذلك:  MHIN M L K J   Q P O
V U T S R ^ ] \ [ Z Y X WL ،فقد قطع عذرهم 

وأبطل جواهبم وألزمهم اإليامن، وأثبت عليهم احلجة، وشهد عليهم بذلك، وأخربنا به، 
القول بأهنم فكيف ال يعذهبم يف اآلخرة بنقضه، ويعاقبهم عىل تركه، وقد حذر وأنذر عن 

 !؟كانوا عن هذا غافلني، فأي إشكال يف هذا، وأي لبس
 M5 :  وقوله تعاىلM S R Q P O N ML : وأما قوله تعاىل

 < ; : 9 8 7 6L فالعرب املذكورون كانوا كذلك، مل يأهتم رسول قبله 
، وقد ، ولو أتتهم الرسل من قبله ألهلكهم اهللا بعذاب االستئصال، كام أهلك قوم عاد^

كانوا عربا فيام قيل، وتعذيبهم يف اآلخرة ال ينايف ذلك؛ ألنه من هذا القبيل، وقد مىض من 
 .البيان عليه ما فيه كفاية ملن فهمه، فال إشكال وال لبس إن شاء اهللا

 
 
 يــدين بــدين حلقيقــة مــع أي فرقــة، لكنــه الــدين بايال يــدر:  ســمعه يقــولفــيمن

األباضية، فهذا إنسان عرب عن نفسه بأنه ضعيف جاهل، ال يعرف احلجة مـع مـن، فيكـون 
 عىل ما عند أهل املذاهب من االختالفات من احلجج وال بأس هبذا، فـال يبلـغ بـه ًمطلعا

                                                
 ).١٧٢(اآلية : األعراف  )١(
 ).١٧٣-١٧٢(اآليتان : األعراف  )٢(
 ).٦(اآلية : يس  )٣(
 ).٣ (اآلية: السجدة  )٤(
 ).م(سقطت من )  ٥(
 .ًمطلقا): ت(يف)  ٦(
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٢٩٤

 . أعلم اهللاو.  كافيههوإىل يشء، وإذا دان بدين اإلباضية ف
 

 
 سنه، وتعلقت عليه حقوق هللا وتبعات من حقوق عباده، ثم ندم ]فرط أول[فيمن 

وتاب إىل بارئه من مجيع ما لزمه من حقوق اهللا، وحقوق عبـاده، وأصـلح يف املـستقبل مـن 
غفـر لـه  ظنه بربه، وسـؤاله لـه لي]إال حسن[غري رجوع ما تعلق عليه من جنايته ألربابه، 

ذنوبه، وحيط عنه حوبه، ويريض له خصمه، ويرجو من ربـه مزيـده؛ إذ هـم كلهـم عبيـده، 
 جيـوز أن وليس هو باآلمن من العقاب، وال باملتواهن ملا أثروه العلامء واألصحاب، هـل

من مات عىل هذه الصفة من أهل النار، أم يرجـى لـه الفـوز يف اآلخـرة مـع املقـربني : يقال
 .ني فيام بينت لك، وأرشدين للحق أرشدك اهللا أجب؟األخيار

 
 إن ما كان من حقوق العباد فال ينحط عنه بالتوبة، وال جيزيه منه :قيلاهللا أعلم، وفيام 

 إن التوبـة :قيلإال اخلالص مع القدرة إذا كان يعلم أربابه، وأما ما كان من حقوق اهللا فقد 
 .  عىل ذلك^ دل احلديث عن النبي تكفي منه، وعسى أن يسلم منها بذلك، وقد

 
                                                

 .طاول): ت(يف   )١(
 .أال حيسن): م(يف   )٢(
 .وهل): ت(يف   )٣(
) ٦٩١(يف الوعيـد واألمـوال :  يف كتـاب األيـامن والنـذور، بـاب-رمحه اهللا تعاىل- اإلمام الربيعروى   )٤(

: الـذنوب عـىل وجهـني «: قـال^ً سمعت ناسا من الصحابة يروون عـن النبـي : قالعن أيب عبيدة
ذنب بني العبد وربه، وذنب بني العبد وصاحبه فالذنب الذي بني العبد وربه إذا تاب منه كان كمـن 

 .ال ذنب له، وأما ذنب بينه وبني صاحبه فال توبة له حتى يرد املظامل إىل أهلها
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٢٩٥

 
 

 فهـل يكـون يف داللتـه :قلت لـه من مسألة له ريض اهللا عنهعن شيخنا الويل أيب نبهان 
 ؟عىل هذا من أمره ملن دله عليه مع ما به من هيئة يف حال حرية

مقال نعم إن دله عىل نفسه يف حال؛ لعدم ماله يف احلق من وجه يف . 
وإن دله عىل ما له من مال جاز يف الظلم ألن يدخل عليه باسمه يف قول من مل جيزه لـه 

 .يف فعله أن يبقى بمثله
 إنه ما دل عىل أنه مل يقطـع بـه عليـه يف حكمـه توقفـا، إذ قـد رآه موضـع :ويف قول آخر

 .شبهة ألنه له عىل نية عزمه أن يأخذه ليفدي به نفسه من ظلمه
أخذه عىل هذه النية رضورة فدفع به إليه جاز له وال إثم عليه فإن . 

هكذا معي يف هذا قد قيل، ألن عىل ربـه أن لـو حـرضه أن يفديـه بـه  إن أمكنـه 
 .فقدر عليه

؟ فهال جيوز فيه أن يكون يف معنى من اضطره اجلوع إليه 
ق، أال وإن يف األثـر مـن قـول  بىل إن صح ما يف هذا أرى، لعدم ما يدل عىل الفـر

 .أهل احلق ما دل عىل أنه كذلك انتهى
 أرأيت أهيا الشيخ إذا كان املدلول عىل ما له ممن ال جيـب عليـه 

فداء هذا املجبور وال ختليصه، لقلة ماله وكثرة عياله، أتكون أجوبـة شـيخنا أيب نبهـان عـىل 
 كان املجبور له مـال ؟د دل يف جواز أخذه من ذلك أم الحاهلا يف التوقف عن تظليمه، إذ ق

 تفـضل علينـا بـاجلواب ؟أم ال يعلم حال ذلك أعني املدلول عليه من قدرة وعكـسها أم ال
 .مأجورا

 
                                                

 ).هـ(سقطت من   )١(
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٢٩٦

 
ال أدريه، وليسني من أهل النظـر فيه وكأنه لو ترك عىل إطالقه كام هو يف اجلواب لكان 

ضطره اجلوع فوجد طعاما ما ال يعرفـه ملـن هـو وال يعـرف غري بعيد من الصواب ألنه لو ا
 .حاله بربه، وقد يمكن يف االحتامل أن يكون أرض منه إليه جاز أكله منه

ولو علم أن صاحبه حمتاج إليه أو خياف أن يضطر إليه يف وقت آخر مل يمنع من جـواز 
عىل دفعه عنها فال أكله يف حال رضورته؛ ألنه حمل دفع الرضر عن نفسه، فأي وجه قدر به 

 .مانع من التعلق به إذا ثبت أصل اجلواز له لدفع الرضر وعليه غرمه لربه يف حال سعيه
إذا وجد املاء عند أحد فمنعه من رشبه وهـو خيـاف : وهلذا قيل يف العطشان يف الطريق

 مـن غـري أن يـشرتطوا فيـه - عـىل قـول -اهلالك عىل نفـسه إن تركـه إن لـه أن يقاتلـه عليـه 
وب النظر يف خالص هذا املاء إن كان حيتاج إليه يف طريقه، أو يكون حمتاجا إليه يف حاله وج

 .لرشبه
وعىل صاحب املاء إذا علم رضورته أن يسقيه منـه إال أن خيـاف رضرا مـن ذلـك عـىل 

 .نفسه
فإذا خاف الرضر سقط اللزوم عنه، ومل يسقط به جواز أخذه منه لذلك املضطر إلحياء 

 .نفسه
ما فهمناه من إطالق األثر أهنام مسألتان خمتلفتان يف األصـل، قـد بنيـت كـل وبحسب 

 .واحدة منهام عىل قاعدة غري األخرى، وإن اشتبهتا يف املعنى صورة فقد اختلفتا فيه حكام
فإذا سأل عن املضطر وما جيوز له أخذه من مال الغري إلحياء نفسه يف غري ما يكون من 

بغري قيد وال رشط لدفع رضورته وإحياء نفسه من خذ منهسبب اليرس ووسعوا له يف األ
جوع أو عطش أو نحوه وعليه قيمة مثله مع القدرة عليها يف أكثر القول وال يمنعـه اجلـواز 

 .عدم وجود القيمة معه بل يكون دينا عليه إىل ميرسته

                                                
 ).هـ( من سقطت  )١(
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٢٩٧

لغري لفداء  بجواز األخذ له من مال افقيل: واختلفوا فيه إذا كان لدفع الظلم عن نفسه
نفسه، وإن عليه وله أن يدفع اهلالك عن نفسه بـأي وجه قدر عليه، وقد قدر اآلن عىل دفعه 

 .هبذا املال فعليه غرمه لربه مع القدرة
وليس عليه يف هذا املوضع عـىل قـول مـن أجـازه نظـر يف سـعة صـاحب املـال، وال يف 

تيار، وال يكلف يف هذا حاجته، ألنه موضع رضورته، وللرضورات أحكام غري حكم االخ
 . إن قدر عىل أدائه يوما وإال فنظرة إىل ميرسته]بالضامن[إال االلتزام 
 هو خمري إن شاء فدى نفسه بام قدر عليه من مال غريه، والتـزم ضـامنه وإن شـاء :وقيل

 .صرب؛ ملا يكون فيه من أمر اجلبار فإنه ليس منه واهللا أوىل بعذره
سه بامل غريه عىل حال إال برىض ربه، وقد رصح الصبحي  ليس له أن يفدي نف:وقيل

 بـاالختالف يف أصـل - رمحـة اهللا علـيهام -باجلواز يف مـسألة األمانـة، والـشيخ أبـو نبهـان 
 .املسألة، وكذا يف اآلثار القديمة

وكمته إىل قائد الدولـة  يف دفع خاتم شيبان-رمحه اهللا-متنع اإلمام اجللندى وإن ا
 وقاتل عىل ذلك حتى مىض لسبيله، فليسها بمسألة دين حتى يف األئمة كام رصح العباسية،

                                                
 . الضامن:يف املخطوطات  )١(
 ةهــ، وحكـم بالعـدل ملـد١٣٢اجللندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى، أول إمام عقد له بعامن عام   )٢(

 وهو من محلـة العلـم إىل املـرشق، استـشهد عـىل يـد ،علم عن اإلمام أيب عبيدة مسلملسنتني ، أخذ ا
 .٨٦ ص،معجم أعالم اإلباضية :نظري. هـ١٣٤القائد العبايس خازم بن خزيمة سنة 

هو شيبان بن عبدالعزيز اخلارجي إمام الصفرية جاء إىل عامن هاربا من بطش السفاح العبايس وكـان   )٣(
 ووجه اإلمام ملالقاته جيـشا بقيـادة هـالل - رمحه اهللا -عىل عامن اإلمام العادل اجللندي بن مسعود 

ني وقتـل شـيبان ومـن معـه وبعـد ذلـك جـاء جـيش بن عطية، وأسفرت احلرب عـن انتـصار العامنيـ
السفاح وطلب من العامنيني أن يعطوه سيف شـيبان وخامتـه ويرجـع بـه إىل اخلليفـة فـأبوا مـن ذلـك 
حتى يؤدوا بأنفسهم ذلـك إىل ورثـة شـيبان خوفـا مـن أن يتـسلط عليهـا الـسفاح بغـري حـق فقامـت 

 .٩٢/١حتفة األعيان  :ينظر. احلرب حتى قتل اإلمام ومن معه
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هــ، وحكـم ١٣٢اجللندى بن مسعود بن جيفـر بـن جلنـدى، أول إمـام عقـد لـه بعـامن عـام  .به بعضهم
 وهو من محلة العلم إىل املـرشق، استـشهد عـىل ،علم عن اإلمام أيب عبيدة مسلملبالعدل ملد سنتني ، أخذ ا

 ٨٦معجم أعالم اإلباضية ص:ينظر. هـ١٣٤ائد العبايس خازم بن خزيمة سنة يد الق
هذا، وإذا سأل عن الذي جيب عليه للمضطر فداؤه من القتل بامله فلهم فيهـا جـواب 

وهو أن ال يدخل عىل نفسه الرضر بذهاب ماله، وإنام يدفع عنه يف حاله : آخر لرشوط تذكر
ه وتبعاته، وترك مـا حيتـاج إليـه لنفـسه ولعيالـه، ومـا ما يستغني عنه من املال بعد قضاء دين

يلزمه من يشء، فكأنه ليس عليه فداء إال بام فضل يف يده بعد أخذ حاجته منه، أو نحو هذا 
 .من قوهلم

 إن هذا مما يؤمر به فينبغي ملن قـدره خلـالص أخيـه املـسلم أن ال يـذره، :ويف قول آخر
االختالف فيه، فلينظر فيام جاز للمضطر أخذه يف ولكنه ليس مما جيتمع عىل وجوبه لوجود 

 فداهم إياه به من قول آخرقول من قال لغري دفع رضورته، وفيام كان عىل أهل األموال عىل 
اهللكة املتوقع كوهنا مـن اجلبـابرة، فـإن بيـنهام البـون، وهـذا يعلـم أهنـام أصـالن يف احلـق ال 

هام متعبد بام جاز مـنهام، متعبـد بـام جـاز لـه أو جيتمعان، فهام مسألتان ألهنام منزلتان وكل في
 .واهللا أعلم فلينظر يف ذلك كله. لزمه يف احلق عىل رأي أو دين

وإذا ثبت ما حتريناه يف هذا فيه تعرف أن قول الشيخ يف هذه املسألة هو عىل إطالقـه، 
إىل تكملـة يف فال حيتاج معه إىل ما زاد عليه، فإنه قول مفرغ يف قوالب األحكام، غري مفتقـر 

اإلحكام، لكونه يف صحيح النظر من حمكامت األثر، وهكـذا سـائر آثـاره شـاهدة لـه بـسعة 
فقهه ودقة اعتباره فهي من أصح االثار عند أويل األبـصار جـزاه اهللا خـريا عـام أظهـره مـن 
العلم فأثره كتبا تتىل ونصائح جتىل، شموس هدى ألهل احلجى، بزغت يف غياهب الدجى 

 . برضوانه وأحله غرف جنانه بفضله وكرمهعامله اهللا
 

فيمن القاه أحد من قطـاع الطريـق ممـن يعـذر عـن جهـادهم، وبـذل هلـم مـا يف يـده 
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 عريانا وهم  عورته، أجيوز له دفعه إليهم، وجيلسلسالمة نفسه، ثم أرادوا إزاره املواري
 ال حيـل لـه ةعـورإىل جبار لينظر  وكذلك إذا جربه ؟ وجتوز التقية يف مثل هذا؟ينظرون إليه

 الصداق عىل قول، أوال مثـل هـذه األشـياء ال النظر إليها، أو يمسها كان ممن جيب بمسه
 . تفضل ببيان ذلك؟جتوز وال تسع التقية فيها

 
إن يف األثر عىل مذهب أصحابنا أن التقية جائزة يف القول دون الفعل، وهذا كله من 

ورة، فظاهر أصوهلم يفيد املنع منه، فال جيوز له أن يكـشف عـن عورتـه باب األفعال املحج
 ال جيوز نظره إليه من املبرصين، وال تباح ]يدي من[وال عن عورة غريه من املكلفني بني 

 مذهب له التقية يف مثل هذا يف قوهلم، وقد أجازه بعض املخالفني هلم يف الدين، وأما عىل
 .ازهأصحابنا فال يبني يل جو

 
قد بدا يل أن أراجعك يف مسألة التقية، وهي فيمن جربه أحد ليبدي عورته، وخيـاف 

، وفهمت من معنـى كالمـك أن حكـم ]بحظر اجلواز[إن مل يمتثل هالك نفسه، فأجبتني 
 . فيه التقية إمجاعا كالرضب والوطء وما أشبههامذلك حكم الفعل الذي ال جتوز

ِولعلك سيدي مل تف ِهم لسؤايل، وأخذتني سيدي احلرية يف ذلـك، فـالتعري ِّ ِسـيدي [ِّ ِّ

                                                
 .به: زيادة) ت(يف   )١(
 .ويلبث): ت(يف   )٢(
 .ملسه): م(يف   )٣(
 .يديه و): ت(يف   )٤(
 .يف): ت(يف   )٥(
 .بحرص اجلواب): م(يف   )٦(
 .ال جيوز): م(يف   )٧(
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 كان كذلك فام الفرق يف التعـري للجبـار خـوف هـالك الـنفس،  باإلمجاع، وإذا]عندك
والتعري للطبيب مع اخلوف عىل النفس، وكذلك التعري لنظر اجلروح عىل رأي من أجاز 

 ؟ذلك
ِتفضل سيدي بإيضاح ذلك الفرق بني هذه  املعاين إن مل تكن متحـدة املبـاين، وأدري ِّ

 أدب يف حقك، لكن ملا تعودنا منك الصفح، ونرجو منك إحسان الظن أن مثل هذا سوء
 لسنا ممن يتعنت بمثل هذا حاشا وكال، لكن ال خيفاك ملا بنـا مـن البالهـة وعـدم ، إذبنا

 .النباهة، وقصارانا اإليضاح فوق احلد
 

 من سيىء األدب، ولسني ]أن يعد[يك يف هذا وال عتب، فكيف يصح ال بأس عل
 رأي بنظر أو قياس، وال أنا من العلامء بحمد اهللا بجبار فأمنع الناس مما جاز هلم يف دين أو

الذين تؤخذ عنهم اآلثار، وال بذي رأي أصيل يعتمد عليه، فضال عن أن تؤمن مني العثار، 
وقات يف البطالة واللهو، ومـا نـاظرمتوين فيـه مـن هـذا وغـريه لكني كثري السهو، مضيع األ

 . تأخذوا منه إال باحلق إن ظهرفاعرضوه عىل األثر، وال
وباجلملة فام كان مني من ذلـك اجلـواب هـو مبلـغ فهمـي، عـىل مـا يب مـن قـصوري 
وومهي، والذي أسوغه عىل ما حتريته جهـدي أنـه وقـع يف نفـيس إن صـح يل يف حـديس أن 

                                                
ِعندك سيدي): م(يف   )١( ِّ. 
 .فإذا): م(يف   )٢(
 .أسو): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .إن): م(يف   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
 .وال): ت(يف   )٧(
 .فال): م(يف   )٨(
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قية والرضورة أصالن خمتلفان، ال حيمل أحدمها عىل اآلخر وال يقاس عليه، فالـرضورة الت
جائزة يف األفعال تبيح املحجور، وال حتجر املباح، فيجوز إنقاذ املرأة األجنبية العريانـة مـن 
البئر ومحلها، ومبارشة جسدها كله حتى الفرج إن مل يستطع بدونه من غري حائل ثوب وال 

 . وال غريه، بل يلزم هذا كله يف موضع وجوبهرضة ويلغريه، وال ح
وربام أجيز هلا إدخال يد الطبيب يف فرجها إلخراج ولد أو ملعاجلة داء مل ترج سالمتها 
بدونه، وكان ذلك جائزا له هو أيضا مع حتقق الرضورة املبيحة لذلك، فهل سمعت يا أخي 

ك عىل قيـاد قولـك هـذا لـو صـح أن جتيـزه أو  مثل هذا جائز يف التقية أيضا، فإنه يلزمأن
 أيضا، وإن جاز ثبت قول املخالفني أن التقية جائزة يف األفعال، وبطل قـول توجبه للتقية

علامء املسلمني أهنا ال جتوز إال يف األقوال، وليس من هذا الباب ما اختلـف فيـه مـن رشب 
و غـريه ممـا يبـاح لـه، ومنـه اخلمر ونحوه للرضورة، وأي إشكال من جواز ذلك للطبيـب أ

للرضورة وبني كونه للتقية ومها يف األصل ال من أصـل واحـد، وال مـن بـاب، بـل تقـاس 
صور مسائل التقية بعضها عىل بعض، ومسائل الرضورة كذلك قد علمت أصـل التقيـة يف 

 .واهللا أعلم. القول من كتاب اهللا تعاىل
د من الوقوع يف غري اجلـائز، فـإن وأنت إذا محلت عىل العموم كل يشء من هذا فال ب

إن الرضورة تبيح املحجور يف األفعال ليس بأصل : لكل يشء حكام وخاصا وعاما، فقولنا
يطرد يف كل يشء، فالعاشق مثال إن أرشف عىل اهلالك، وتعني الرضر به، ومل تكن حياته إال 

مل جيز ذلك له وال هلـا، ولـو بلثم املعشوقة األجنبية، وتغميز بدهنا، والنظر إىل ما وراء ثياهبا 
 قد أجيز إلنقاذ الغريق من اهللكة، تلفت فيه روحه، وأي رضورة أعظم من اهلالك، فام له

 وكله إنقاذ من اهللكة، وما مل يكن كـالتجرد للطبيـب، وهـل ؟ومل جيز إلحياء نفس العاشق
                                                

 .يل): ت(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .التقية): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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ا ومالعبتهـا لـه إذا  فرق بني كوهنا هي العاشقة وإحياء نفسها يف جتردها له، وتغميزهمن
 .حتقق أن هالكها بدون ذلك

أم تقول هذا بجوازه عىل اإلطالق فيباح هلام الزنـى أيـضا إلحيـاء أنفـسهام، فإنـه وال 
شك أنه موضع رضورة، وما جاز فيه النظر واللمس باليد أو سائر اجلـسد يف الفـرج أو يف 

الزنى لكن هلا حكمه، وإذا سائر اجلسد املحرم مسه فهو انتهاك حرمة، وإن كانت أخف من 
جاز له أن يتجرد إلحياء نفسه ألجل الرضورة، وخمافة اهلالك عند معشوقته وجتردها عنده، 
ومسهام لبعضهام بعض إلحياء النفس املرشفة عىل املوت؛ ألن العشق قتال إذا استحكم بال 

 .شك
 الـرضورة، وإذا جاز هذا فال يبعد جواز التعري عند اجلبار خوف القتـل؛ ألنـه حمـل

وحينئذ فيجوز الزنـى أيـضا للتقيـة إذا كـان إلحيـائهام مجيعـا، وإال لقـتال، ومعلـوم أن قتـل 
النفس أعظم من الزنى، والزنى أعظم من رضبات بسوط عىل جهة الظلم يف ذمي فام دونه، 
وال يلزم فيه إال أرش الرضب أو نحوه، وهو وال شك أخف من التجرد عند املعـشوقة أو 

 مع تعني هالكهام بدونـه، وجتردمهـا مـع بعـضهام بعـض  عنده إلحياء أنفسهاممن جتردها
 .ألجل الرضورة وإنقاذ النفس من اهلالك

أحكاما، وللتقية أحكاما أخـر، ولـيس ات ألن للرضور؛وكأنه أوسع من باب التقية
كل مـا جـاز يف الـرضورة جـاز للتقيـة، فكيـف يبـاح يف التقيـة مـا جيـوز يف بعـض املواضـع 

 .لرضورة لشهادة النظر ودالئل األثرل
 أنظر فيـه أيـضا هذا ما ال يبني يل وجه عدله من قولك، وأنت فانظر فيه وعسى أن

ولو من بعد حني، فإن اتضح يل وجه عدله بام يوافق األثر، ويصح يف النظر، فإين راجع إىل 
 .واهللا أعلم هبذا وهذا يف عدله. احلق، وقائل بالصدق، ونارص ألهله

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .أنفسها): م(يف   )٢(
 .أين): م(يف   )٣(
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٣٠٥

 
 

هل تعلم شيئا من القرآن حيجر الوصل فيه قطعا، حتى يقال إنه ال جيوز رشعا، 
:  وكقوله تعاىلM³ ¶ µ ´¸ ½ ¼ » º ¹ L : كنحو قوله تعاىل

MU T S RY X W V  L والعىل«، »بقيام» «عوجا« فيصل« 
َّ تفضل أوضح لنا احلق يف هذا كام عرفته من مذهب أهل ؟، مارا وال يقف بينهام»بالرمحن«

 .الصدق مأجورا مثابا إن شاء اهللا
 

إن يف األثر من قول أصحابنا ما دل يف رصيح البيان عىل جـواز وصـل القـرآن، ولـو 
ه كله يف نسم واحد، ففيام عرفنا من قوهلم أنه غري الحن بذلك وال الحد، قدر تاليه أن يقرأ

 .وإنام فيه مواضع استحسنوا الوقف عليها، وأخرى حيسن الفصل بغري وقف لدهيا
ما خيشى أن يفهم منه غري مراده، برصف تأويله عن وجه رشاده، : فاألول

> = < ? M : تعاىلفاستحسنوا فصله بالوقف لسداده، كموضع الفاصلة من قوله 
C B A @  I H G F E DL لئال يتوهم نفي املخادعة عىل 

 .تقدير التبعية، وألجله كان الوقف أوىل مع هذه الفاصلة البهية
وملثل هذا استحسنوا الوقف بعد البسملة الرشيفة، يف ابتـداء تـسع الـسور املـشهورة 

ففني، والبلد، والبينة، والتكـاثر، ، والقيامة، وعبس، واملط^سورة حممد : املنيفة أال وهي
 .واهلمزة، وسورة أيب هلب، وليس يف االستحسان ما يدل عىل أنه مما وجب

                                                
 ).٢-١(اآليتان : الكهف  )١(
 ).٥-٤: (اآليتان: طه  )٢(
 ).٩-٨(اآليتان : البقرة  )٣(
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وال بأس أن يلحق هبن يف القسم كل ما أشبههن يف املعنى، كاحلاقة، والقارعة، وما 
 افتتح بواو القسم، وما جرى من اآليات هبذا املجرى، فإنه به يف احلكم أحرى، ولو يف غري

 واالبتداء بالرشط واجلزاء لئال يتوهم تعلق M@ ?L الفواصل كالوقف عىل 
 .الرشط باألمر، وكون اجلزاء جوابا لألمر أيضا فيفسد املعنى

 واالبتداء باسم اإلشارة M¿ ¾ ½ ¼ » ºL : وكذا يف قوله تعاىل
 .ليتمحض استئنافه للجواب، لئال يتوهم كونه نعتا ملا قبله

 من هذه املواضع من الفصل ما يدل عليه، ولو مل يقف القـارىء لديـه ويكفي يف كل
 .غري أن الوقف أوىل عند الفواصل وأحىل، والقول به فيها حيث ال مانع أظهر وأجىل

 ما تعارض فيه معنيان للوصل والفصل يقتضيان، فتجاذب منه إليهام :والثاين
) وجاع(ـكونه صفة ل) قيام( فلئال يتوهم يف M¶¸ º ¹ L : الطرفان، كقوله تعاىل

حسن الفصل، ولئال يفصل بني احلال وصاحبها حسن الوصل، فكان من حق هذا املوضع 
أن يفصل قليال بغري وقف مراعاة لالعتبارين، ومجعا بني الوجهني، كام هو مذهب 

 : قوله يف، وأما غريه من القراء فإهنم يصلونه كام رصح به الشاطبيحفص
ـــــص د ـــــكتة حف ـــــةوس   ون قطـــــع لطيف

 
ــــوين يف  ــــف التن ــــال» عوجــــا«عــــىل أل    ب

 
                                                

 ).١٤٨(اآلية : البقرة  )١(
 ).٥٢(اآلية : يس  )٢(
 .)٢ – ١: (الكهف  )٣(
مـا اتفقـت ألفاظـه « حفص بن عمر بن عبد العزيز األزدي الدوري إمـام القـراء يف عـرصه لـه كتـاب  )٤(

 األعـالم ،١/٢٥٥غايـة النهايـة : ينظـر. هــ٢٤٦تويف يف ربنويه من قـرى الـري » ومعانيه من القرآن
٢/٢٦٤. 

، »املقنـع يف القـراءات الـسبع«: أمحد بن حممد بن خلف األنصاري الشاطبي املالكي املقرئ من آثـاره  )٥(
 .١/١١٣ غاية النهاية يف طبقات القراء ،١/٢٦٣معجم املؤلفني : ينظر. »املفيد يف القراءات الثامن«
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ـــــــون  ـــــــن راق«ويف ن ـــــــدنا» «م   »ومرق
 

ـــاقون ال ســـكت موصـــال» بـــل ران«    والب
 أخرب أن حفصا يسكت سكتة لطيفة دون قطع نفس عن األلف املبدلة :قال الشارح 

، وكذلك يسكت يف سورة القيامة عىل M ½ ¼ » ºL  :يقولمن عوجا، ثم 
ثم ) مرقدنا(، وكذلك سكت يف سورة يس عىل األلف من )راق (:يقولثم ) من (النون من
 :يقول ثم )]بل(عىل الالم يف [، وكذلك يسكت يف املطففني )هذا ما وعد الرمحن (:يقول

 .، وأن الباقني يصلون ذلك كله من غري سكت، انتهى)ران عىل قلوهبم(
يف عدله عىل غلط من أوجب الوقوف فانظروا يف هذا كله، فإن يف رصيح قوله ما دل 

 نظمـه، واملفـرس يف رشحـه يف املـذهبني يف كل قول، كام رصح به الشاطبي يف»عوجا«عىل 
مجيعا؛ ألن الباقني من القراء ماعدا حفصا يوافقون عىل وصـلها، ومـذهب حفـص هـو مـا 

 يف حكـم  لطيفـة مـن دون قطـع نفـس، فهـوه من فصلها إال أنه كام رصحوا به بسكتةقلنا
الوصل، كام ال يتصور الوقف يف املوضعني املـذكورين يف القيامـة واملطففـني؛ ألنـه ال حيـل 
الوقف فيهام البتة، ولكن هذا املوضع من قبلهام يف معنى الفصل يف موضع الوصل، مجعت 

 .كلها يف باب واحد حلكم واحد كام ترى
ا تقرر يف القواعد، وأما وباجلملة فالوصل أظهر حسنا يف هذا املوضع من الوقف، مل

:  واالبتداء بقولهM W V U TL : الوقف عىل الفاصلة من قوله تعاىل
MY \ [ ZL فحسن جيد ملن رامه من غري أن جيب التزامه، فإنه ال 

                                                
  ).٢(اآلية : الكهف  )١(
 .عىل بل) م(يف   )٢(
 .زيادة قوله) ت(يف   )٣(
 .زيادة من جوابه) م(يف   )٤(
 ).٤(آية : طه  )٥(
 ).٥(آية : طه  )٦(
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 .مقتىض له البتة، فالوصل فيه كالفصل والوقوف عليه كاالندراج يف التالوة بحكم األصل
ب الوقوف عليه أال خيـربين مـن يدريـه، إين ال أعرفـه وليت شعري أي داع إىل وجو

فأقتفيـه، وال يبــني يل أن يــصح ذلـك فيــه، ولــيس هــو مـن الفــصل األول، وكفــى بمغــايرة 
اإلعراب بيـنهام برفـع الـرمحن يف أشـهر القـراءة دلـيال عـىل أهنـا يف األحكـام مـن مـستأنف 

ف بيان أو بدل منه، وال لبس الكالم، ويف القراءة باجلر كذلك؛ ألهنا صفة ملن خلق أو عط
هنالك فأين حمل اإلشكال أو موضع اجلدال يف هذا؛ فإن قيل فيوجد يف بعض كتـب القـوم 
أن الوقف الزم يف نحو الفصل األول دفعا ملظنة الوهم، فام ألصـحابكم ال يقولـون بـذلك 

 ؟والظاهر أنه من قوهلم حسن
ان، فجرى يف بـديع خطابـه إلفهامـه إن القرآن قد أنزل باللسان العريب يف البي: فيقال

عىل أساليب كالمهم، ويف لساهنم احلقيقة واملجاز، والتوريـة والكنايـة واإلشـارة واإلهبـام 
واإللغاز إىل غري ذلك مما سبقت هلم من دوحة البالغة أفانني الفنون، وترصفوا يف كـل فـن 

 . إن احلديث شجون:قيلمنه بعدة أوجه من بديعه، واحلديث كام 
ا به يف أرسار البالغة من عظيم اإلعجاز، خاطبهم بام حسن يف لساهنم وجاز، ومل

وهلذا حني تقارصت األفهام، وتكاثرت األوهام، ضل به قوم فتاهوا يف مناهج التأويل، 
M } | { z y x w v u واهتدى آخرون من أعالمه بواضحة الدليل، 

¢ ¡ � ~Lفال يغرتفون من  وأما الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
، فال لبس يف احلقيقة، وال وهم ملن آتاه اهللا يف معانيه بحر أنواره إال ما هيدي إىل أقوم سبله

 !؟الفهم، وأي داع إىل تصور فاسد التأويل مع دعوى احتامله وال لبس
أليس احلق أحق ! ؟أليس يف نور احلق بجيل املعنى ما يف دفع ذلك أظهر من الشمس

                                                
 ).٧(اآلية : آل عمران  )١(
 .سبيله) م(يف   )٢(
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أليس الصدق أوىل بأن يكون يف التأويل هو املستمع، وأن يكون الباطل كاسمه ! ؟بأن يتبع
زاهقا يف حكمه مقطوعا دابره مدموغا باحلق أوله وآخره، غري معتد به وال ملتفت إليه، فإنه 

أما يف اآلي الرشيفة من قرائن املباين وشواهد املعاين ما يكفـي ! ؟غري يشء فأنى يعول عليه
يح احلق ملن ال جيحد العيان، فكيف يصح الوقوف من بعد، هذا ضـالل به يف بيان عىل رص

والعدول إليها عن معامل العدل وهي تألأل نورا، هذا مـا ال ! ؟الوهم ومل يكن شيئا مذكورا
سبيل إليه؛ ألن يف ثبوته ما ال خيفى من بطالن كل ما احتمل وجهني من نوع البيان، إن كان 

 ملا به من عناد، فيشمل املنع معظم أنواع البديع كاالستعارات أحدمها يقيض يف املعنى بفساد
 به ]وال بد يعدل[املستغربة، واملجازات املستعذبة، ونظائرمها مما جاء به القرآن ومن حقه 

لزوما يف الطريقة لصحة تأويله إىل املجاز عن احلقيقة، وكفى بالقرآن شهيدا عىل اجلواز لـه 
 .ا من هذا من رزق ذوقا من عقل وإيامنواالستحسان، وال ينكر شيئ

وهكذا تطرد يف مثله من القول أحكامه املبنية فيام اتضح باملعنى واملحل القرينة لعدم 
M 4  : قولهالفرق بينهام يف احلق، وإال فام يصنع من عارض اجرتاء وحاور مراء بنحو

6 5 9 8 7 ? > = < ; :L فلوال االكتفاء يف هذا املعنى برصيح 
ملعنى جلاز أن يقع يف فساد الفهم أنه من مظنة الوهم كام ال خيفى؛ ألن العطف إنام هو يف ا

 .احلق عىل الفاعل
وحيتمل أن يكون عىل املستثنى يف رصيح الباطل، والوقوف بني املعطوف واملعطوف 
عليه يف هذا ال تأثري له يف حكم صحيح، فالوصل يف هذا النسق هو اجلائز واحلسن 

ألن االبتداء باملعطوف عىل تقدير عطفه ال يدفع باجلزم باطل ما يتصور منه يف الفصيح؛ 
فاسد الوهم، واالبتداء به استئنافا ال معنى له إلخالله باملعنى، وكأين من موضع من كتاب 

                                                
 .أيعدل): ت(يف   )١(
 ).١٨(اآلية : آل عمران  )٢(
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٣١٠

! " # $ % & M : اهللا كذلك يظهر باالستقراء ملن به تعنى، أال ترى إىل قوله تعاىل
, + * ) ( ' L القراءة الشهرية يف هذا املوضع الكريم برفع  فعىل
 تأوهلا اجلاهل بأهنا بدل من الفاعل لساغ له يف الباطل امللك القدوس العزيز احلكيم ولو

أن يكون من الكالم العاطل، ولكن أبى اهللا إال أن يظهر نوره، ويتم ظهوره فال يرضه 
ه ما يقدح يف صوابه، فيجوز أن اجلاحدون، وال خيفى عليه امللحدون، وليس يف هذا وباب

 .يسمى شيئا يف جوابه
كال بل هو يف كل زمان نوع هذيان أو وسوسة شيطان أو حديث نفس ما هلا بـه مـن 

 إال هللا يقيض احلق ويقول الصدق، فال عـربة سلطان، لعدم ما عليه من برهان، إن احلكم
 عـرض، أم يكـون مـن يف مراء بتأويل هراء، جمتث من فـوق األرض لـيس بـذي طـول وال

وال جـرم ! ؟السداد أن يقاس بيت العنكبوت بإرم ذات العامد، التي مل خيلق مثلها يف البالد
فاحلق أعظم ركنا وأثبت من إرم، والباطل يضمحل هباء ويذهب جفاء؛ ألنه لـيس بـيشء 

 .جزما، فأنى يستوجب يف احلق أن يكون من الثابت حكام
عىل، فال قرار لتأويل الباطل، وال احتامل له يف دين ويف اإلمجاع أن احلق يعلو وال ي

املوىل، فقد بطل الباطل وتالشى، وكان ذلك هو به أوىل، وبه يستدل قطعا عىل أن ذلك 
الوقف يف موضع استحسانه ليس بالواجب رشعا، إذ ال موجب له إال خمالفة تالعب 

ام قدمناه أنه ال عربة بذلك األوهام بام يوهم فساد املعنى من مفهوم الكالم، وقد اتضح ب
 يف حكم احلق حمال؛ ألنه الذي قال اهللا يف حمكم وصفه إنه عىل حال، فإن تطرق الوهم

                                                
 ).١( آية: اجلمعة  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .احلق): ت(يف   )٣(
 .زيادة إليه) م(يف   )٤(
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٣١١

Mk j i h g f e d clm  L فعرفنا به يقينا أن من عرض له يف ومهه 
 يوجب شكا فيه، أو لبسا فإنام هو لسوء فهمه، ملا به من قصوره لقلة نوره، وذلك ال بام

حيمل عىل غريه لعظيم خريه، فإنه جمرد من الشوائب برىء من املعايب، وهبذا ينكشف لك 
 .احلق فيام أصله أصحابنا يف هذه املسألة وهو جوابنا

  : الشافعي يف قولهاجلزريولقد رصح به ابن 
   ولــــيس يف القــــرآن مــــن وقــــف وجــــب

 
ــــــبب ــــــه س ــــــا ل   وال حــــــرام غــــــري م

له يكون حكم الوقف والفصل، أم بينهام يف احلكم  هذا حكم الوصل، أفمث:فإن قيل 
 ؟فرق أفال ختربين عنه باحلق

 بىل إن الفرق بينهام ظـاهر، عنـد أهـل العلـم شـاهر، فـالقرآن أنـزل مفرغـا يف :فيقال
قوالب البيان، سمطا منتظام نظام حمكام، إال أنه لعظم العناية، ومزيد األلطاف واهلداية فصله 

، هي الفواصـل تـسمى، وجعـل يف فواصـله مواضـع هـي للفـصل سورا تتىل، وآيات ترتى
، مقاطع أيضا، فعلم باالستقراء صحيح أحكامها أن للسور مجيعـا عنـد مقـاطع أختامهـا

                                                
 .»من حكيم محيد... «وتكملتها) ٤٢(اآلية : فصلت  )١(
 .ما) م(يف   )٢(
 خطأ من النساخ فالصواب ابن اجلزري؛ ألنه هـو املـشتغل لعله، وابن اجلوزي:  يف النسخ املخطوطة  )٣(

بعلم القراءات، وهذه األبيات من منظومة له يف ذلك وهو شافعي املـذهب، أمـا ابـن اجلـوزي فهـو 
 .حنبيل املذهب

 - ٧٨٠ (،د بن حممد بن حممد، أبو بكر، شهاب الدين ابن اجلزري القـريش الـشافعيأمحوابن اجلزري هو 
 وسمع القراآت االثنتي عـرشة، ، أخذ عن أبيه وغريه، مقرئ، دمشقي املولد والوفاة،) هـ٨٣٥نحو 

) احلوايش املفهمة يف رشح املقدمـة( له ،بقليل) ٨٣٣املتوىف سنة ( ومات بعد أبيه ،وتصدر للتدريس
 .١/٢٢٧، الزركيل األعالم  : ينظر.ملقدمة اجلزريةوهي ا

 .مقاطيع ختامها) م(يف   )٤(
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٣١٢

 حكم صحة الوقوف عليها، وكونه األحـسن لـدهيا السـتقالل حكمهـا بـذاهتا؛ النقطـاع
 .متعلقاهتا

وهنا من األلفاظ فهو تبع للمعنى وأما الوقوف من بعد عىل رؤوس الفواصل أو ما د
 :فيام عرفنا من قول العلامء واحلفاظ، وهلذا يتفرع يف أحكامه إىل مخسة أوجه

 الوقوف عليه أفضل من وصله، وهو املندوب إليه، وهو الذي سبق القول فيه :فأوهلا
 من  القوم أن الوقف واجب لديه، وتكلمنا عىل أثره بام حرضنا]كالم بعض[أنه يوجد يف 

 قول املسلمني الصحيح يف منع الوجوب وكونه من خرب املندوب، عىل أين ال أراه ترجيح
ًموضع إمجاع يمنع دينا من نزاع، ولو قيل فيه رأيا بإجيابـه مل أبعـده مـن أن يكـون قريبـا مـن 
 .جواز الرأي عليه يف صوابه، وقد مىض منه يف الفصل األول ما يغني عن اإلعادة وكفى به

 ما يرجح أحدمها عىل  الوقوف وهو ما استوى فيه الوصل والفصل لعدم:هاوثاني
اآلخر من حيث داللة املعنى يف العدل، وحمله متام الكالم، واستقالل املعاين بذاهتا بال 

M 2  : قوله أو معM0 / .L : متعلق هبا يف األحكام، كالوقوف عند قوله تعاىل

 5 4 3L، وكقوله تعاىل : MW V\ [ Z Y X  
^ ]  b a ` _L وال ينكر أهل األحالم والفهوم، أن يلحق من غري 

                                                
 .وانقطاع) م(يف   )١(
 .بعض كالم): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .بعدم): ت(يف   )٤(
 ).٤(اآلية : الفاحتة  )٥(
 ).٥(اآلية : الفاحتة  )٦(
 ).٣-١(اآليات : الكوثر  )٧(
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٣١٣

 غري أن الوقف My x w v u t sL : الفواصل ما كان هبذه املثابة كقوله تعاىل
عىل الفواصل أوجه وأوىل، والوصل من قبل متامها أوجه وأسوغ وأحىل بمن أمكنه ذلك 

 .سواءوإال فهام من حيث احلكم يف اجلواز 
الوقف لتامم ما رشع فيه من الكالم، إال أن ما بعده يتعلق به يف األحكام : وثالثها

النعت والعطف والتوكيد والبدل، وكاحلال وأدوات اخلفض وما : كالتوابع األربعة
يضاهيهن يف املثل، فوصل هذا وبابه أوىل إن أمكن صوابه، والوقوف عليه يف قوهلم جائز، 

& ' ) M :  أستدرك منه إن استطالت الفواصل قوله تعاىلوليس بأحسن غري أين

 1 0 / . - , + * )L ،فليس يف األوىل والثانية حمل الفصل 
M B A : فالوقف غري حسن فيام رصحوا به ملن أمكنه الوصل، وكذا يف قوله تعاىل

 L K J I H G F E D CL مع جر الم تنزيل وقس عىل 
 .هذا ما يشبهه بصحيح التأويل

فإن اتسع القول واستطالت الفواصل، أو كثرت كذلك مما يف استحسانه جمادل 
) ( * + , - . / M# " ! % $ ' &  0 : كقوله تعاىل

2  134  5 < ; : 9 8 7 6=D C B A @ ? > E F 
G K J I H   LLوكقوله تعاىل ، : M§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ̈  

 µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©L 
                                                

 .)٢٥٥(اآلية : البقرة  )١(
 ).٤-٢(اآليات : الفاحتة  )٢(
 ).٥-٣(اآليات : يس  )٣(
 ).٣-١(اآليات : امللك  )٤(
 ).٦٤-٦٣(اآليتان : الفرقان  )٥(
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٣١٤

ويف سورة املعارج وغريهن من احلق هذا ما ال ينكره  M # " !L اآليات ويف 
 .املبرصون

 استطالتها ومل نجـد مـن تفرقـة  فأي يشء سوغ هذا مع كثرة الفواصل أو:فإن قيل
 ؟بينهام فيام ألفيناه يف اآلثار من صحيح مقالتها

ل  أما ما تعذر عىل القارىء وصله فسقوط التكليف عام ال يـستطاع هـو الـدلي:فيقال
عىل أنه حيسن فصله، وأما ما دونه فاألصل الرصيح يف هـذا املنهـاج الـصحيح أن يف لـسان 

 مـن التوابـع ]يتـصل[اخلطباء والشعراء من فصحاء العرب ما بنـي عـىل قـواف عديـدة، 
مديدة، فال تناكر معهم أن يقفوا عند القوايف، ويبتـدءوا مـن بعـدها ملحقـني هبـا حكـام مـا 

عت أو عطف أو حال، فتكون توابع لألول أو قوايف، أم ينكر يشء من اتصل هبا معنى من ن
 .هذا فيقال بعد استحسانه، وإنه لوضوح بيانه عىل املنصفني غري خاف

وللفواصل يف ذلك من احلكم كذلك، أال ترى يف النعت مع كامل اتصاله جواز 
ال يف األصل غالبا قطعه عن التبعية يف إعرابه إن عرف املنعوت بدونه يف حاله، ولكن احل

صفة قطعت عن موصوفها، فدلت عىل اهليئة فغري بعيد أن يتوسع فيها هبذا إذا أثبتها معنى 
: ه فيام سبق قبال، فإنه فيه ظاهر، كقوله تعاىلقلناوحمال، وال سيام مع استطالة الفواصل كام 

 M¦ ¥ ¤ §¨ ̄® ¬ « ª © °´ ³ ² ± µ ̧  ¶ 
¼ » º ¹ ¿ ¾ ½    Æ Å Ä Ã Â Á

È Ç Ê É Lوكقوله تعاىل  :M ® ¬ « ª © ¨ §
º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄ ½ ¼ »¾ 

                                                
 ).١(آية : املؤمنون  )١(
 .و) م(يف   )٢(
 .بقواف) م(يف   )٣(
 ).٣١-٣٠(اآليتان : الروم  )٤(
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٣١٥

 Ä Ã Â Á À ¿Lوكقوله تعاىل  : Mµ ´ ³ ² ± ° 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶L . 

 M³ ¶ µ ´¸ L : وملثل هذا مل نقل فيام سبق باملنع من الوقوف عند قوله تعاىل
ة، وهي مقر الوقوف مع ما بني عوجا وقيام من رأس اآلية، وموضع الفاصل) عوجا (:فقوله

التباين الداعي إىل فصل بينهام عند أهل العرف إال أهنا من الفواصل التي ال تستطال، 
وتعلق ما بعدها هبا يؤذن باالتصال، فال بد لتعارض املعاين هناك من أن جيوز ثمت هذا 

 .وذاك فاعرفه
اد معنــى وال تغيــريه عــام لــه مــن  الوقــف قبــل متــام الكــالم مــن دون إفــس:ورابعهــا

األحكام، كالوقف بني القسم وجوابه، وبني الرشط واجلزاء، وقس عىل ذلك مـا كـان مـن 
أرضابه، كالوقف بني املبتدأ وخربه، وبني اسم إن وخربها، واسم كان وخربها، وبني ظـن 

ه، واحلـال ومعموالهتا، والفعل وفاعله أو مفعوله، واملوصول وصلته، والتمييز واملميز منـ
، وتوقه إال من عذر فال بد من اجتنابـه، إنـه وصاحبها، فال تقف عند يشء من هذا وبابه

 .عىل الصحيح وقف مكروه قبيح
> = < ? @ M F E D C B A  :فالقسم كقوله تعاىل

 H GL . 
¼ ½ ¾ ¿ M Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  :والرشط كقوله تعاىل

                                                
 ).٦١-٦٠(اآليتان : األحزاب  )١(
 ).١٠٨-١٠٧(اآليتان : الكهف  )٢(
 ).١(اآلية : الكهف  )٣(
 .باقه) ت(يف   )٤(
 ).٤-١(اآليات : يس  )٥(
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٣١٦

 Ì Ë Ê É ÈL . 
 . M. -  2 1 0 /L  :واملبتدأ كقوله تعاىل

 وقس عىل ذلك، M @ ? > = < ;L : واملوصول كقوله تعاىل
فإن حصل العذر لقارىء فوقف يف هذا الباب خرج من حد القبح فكان اجلواز أوىل به يف 
هذا اجلواب، لكن يرجع القارىء يف هذا ومثله إىل ذلك الكالم بحسب املعنى فيعيده إىل 

 . شاء اهللالتامم، كام سيأيت إن
وإذا اتسع القول، أو كثرت اآليات لتعذر فصلها، حتى عجز التايل واحلالة هذه عن 
استيفاء معناها يف وصلها فهو له من رصيح العذر يف هذا املقام بغري نكر، وحينئذ فيكون 

، وال تلزمه إعادته فيام معنا لتأسيس املباين عىل ذلك، الوقف عندها للرضورة حسنا
كليف بام ال يستطاع هنالك، فيقتدر هبا وإن فصلت لفظا فهي موصولة معنى، أو وعدم الت

ليس من احلق الذي ال نزاع فيه وال شقاق، والجيوز أن يطوق ما ال يطاق، وليس يف هذا 
: باإلمجاع من القول إال مناع مناع، فمثال هذا املستثنى جوازه فذكره لبيان املعنى قوله تعاىل

 M# " ! ( ' & % $ , + * ) L قولهإىل :  M U
 Y X W VL فتامم الكالم مل يكن إال عىل رأس أربع عرشة آية، ال تظن أحدا يقدر 

 .عىل وصلها مجيعا، وبدون هذا كفاية

                                                
 ).٧٥(اآلية : مريم  )١(
 ).٣(اآلية : القدر  )٢(
 ).٧(اآلية : الفاحتة  )٣(
 .زيادة لفظا ال خطا) م(يف   )٤(
 ).١٤-١(اآليات : التكوير  )٥(
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٣١٧

 فإهنا متصلة M ' & % $ # " !L : وكذلك يف قوله تعاىل
 يقوى عىل وصلهن ّاألقسام ثامين آيات وبالتاسعة والعارشة تم الكالم، فالعذر بني ملن ال

ال يقدر عليه اآلخر يف حني، فال جيوز أن يكلف  من األنام، وربام اقتدر بعض التالني عىل ما
غري القادر ما ال يستطيعه هو يف رأي وال دين، وربام سبق عليه من هذا ما لو تكلفه 

 ما فيه الستطاع، فال يلزمه يف هذا املوضع تكلف املشقة يف رأي وال إمجاع، فدين اهللا يرس
 .عرس

 إن :ويقال حينئذومثال ما توسط يف الطول والقرص فيختلف فيه أحكام الناس، 
 Mb a ` _ ^ ] \ [ Z : لكل ما خيصه من حكم وال بأس قوله تعاىل

l k j i h g f e d c  m Lوقوله تعاىل ، : M C B A
 Q P O N M L K J I H G F E D

RS W V U T L . 
ة يف هذا كاآليات العديدة، إذا استوى املعنى، ومثاله فيها قوله وحكم اآلية الفريد

M y x w v u t s r : تعاىل
 ¡ � ~ } | { z
©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  

± °  ̄® ¬ « ªL فإهنا ملا هبا من طول تبيح الوقف يف 
 .خالهلا رضورة يف غريحمله ملن ال يقوى عىل وصلها كام سبق يف هذه الفصول

                                                
 ).٢-١(اآليات : الشمس  )١(
 ).١٩-١٥(اآليات : التكوير  )٢(
 ).٣-١(سورة النرص   )٣(
 ).٣٥(اآلية : األحزاب  )٤(
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٣١٨

ن أحجـور عـىل مـن أراده، إذ ال رخـصة فيـه وال هـوادة، وهـو  الوقف امل:وخامسها
يقطع الكالم عنادا أورث املعنى فسادا، فال جيوز قطعا حلرامه، إال لعذر رصيح يف مقامه إن 
صح له يف زمان، كخطأ أو نسيان، أو غلبة مـن عطـاس أو تثـاؤب أو نحـوه، ممـا يغـص بـه 

 جهل، وإنه لقول فصل، وما هـو بـاهلزل، القارىء لشجوه، وإال فال يباح لعذر يف علم وال
وأعظمه ما كان يف التوحيد، والثناء عىل اهللا املجيد، فإنه بالتعمـد إلفكـه عـىل وجهـه حيكـم 
برشكه، وهذا أشهر من أن حيتاج إىل متثيل، وإن كان وال بد فكالوقف واإلجياب فيام به من 

م من اخلواص، كـالوقف عـىل هتليل، وكأين من موضع فيه كذلك ال ينكره من له أدنى فه
 .يف أول آخر آية سورة اإلخالص) ومل يكن(

وبعد فاالستثناءات كلها الحقة بذلك عند كل العارفني، كام ترى يف موضعيهام من 
، ويف غريه كذلك يتضح باملعنى ويبني، كام ال جيوز الوقف عىل »والتني» «والعرص«سوريت 

M D  وM & % $ # " !L  وM G FL : قوله تعاىل
 K J I H G F EL وهذا مما ال نعلم أنه خيتلف فيه برأي وال 

̀ M ؛ ألن جوازه يؤدي وال شك إىل إفساد مبانيه، واإلحلاد يف معانيه، بدين  _
k j i h g f e d c b alm   q p o nL  

ر ومن اضطر إىل ما به يعذر إىل وقف عىل يشء مما يكره الوقف عليه أو حيجر، فيـؤم
يف هذا وجوبا، ويف األول مندوبا، مع القدرة أن يستأنف ما قطعه من الكالم حتى يـأيت بـه 
من أوله عىل التامم بحسب ما له من صحة املعنى يف األحكام؛ ليخرج من قبح فصله إىل مـا 

                                                
 ).٤(اآلية : املاعون  )١(
 ).٢-١(اآليتان : الكافرون  )٢(
 ).١( اآلية: البينة  )٣(
 .دين) م(يف   )٤(
 ).٤٢-٤١(اآليتان : فصلت  )٥(
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٣١٩

أمر به من وصله، وكذا من تعمده يف عمده أو جهله للوقف يف غري حمله، أو أتى به يف غـري 
  قصده، فكله سواء يف حكم استئنافه لتساويه يف اتصافه، وال بد ملن تعمد ملـا العمده لعدم

جواز له يف حاله من الرجوع بالتوبة النصوح ملن ال رشيك له يف جالله هو غفار الـذنوب، 
 .وكشاف الكروب سبحانه وتعاىل

اه وفيام أسلفناه من أحكام هذا الباب كله ما دل بترصيح، وتارة بلحن القول وفحـو
يف تلويح عىل أنه ال بد لنا من إعامل النظر بصحيح املعترب، وتدقيق الفكر يف مراعاة أحكـام 
املعاين عند الوقف والفصل خوف الوقوع فيام ال جواز له يف األصل، فمن الغبن الفـاحش 

 .أن يبوء بوزره من حيث يرجو عظيم أجره، عافانا اهللا وإياكم بفضله، من هذا ومثله
فهو منه يف أوسع من الدهناء طريقا؛ لكونه ال خيـل بمعنـى وال يفـسده وأما الوصل 

 الذي أسـلفناه مـن قـدر أن ينظـر بإنـصاف يف حتقيقا، فلينظر فيام يف هذه النبذة من القول
معناه، ثم ال يعجل من بعده بقبوله وال رده، حتى يتضح له غيه من رشده، فإن يف احلق ما 

 هواه، وال عذر يف قبول الباطل من عامل وال جاهل، واهللا أسأله يذود عام سواه، ملن ال يتابع
أن يوفقني يف هذا اجلواب وغريه، ملا هو عنده من حمض احلق والصواب، فإن اخلري بيديـه، 
ويرجع األمر كله إليه، واحلمـد هللا عـىل مـا أنعـم، وصـىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد النبـي وآلـه 

  .وسلم
 

، M & % $ #L  M ¥ ¤ £ ¢L : اىليف الوقوف مع قوله تع
 M ¿ ¾ ½ ¼ »L غري جائز مطلقا بالسنة واإلمجاع، أم رأي من أهل العلم 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 ).٢(اآلية : العرص  )٢(
 ).١٢١(اآلية : طه  )٣(
 ).٢٥٥(اآلية : البقرة  )٤(
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 ؟أم جائز ولكنه مكروه، وما شابه هذه الوجوه
 

 M¿ ¾ ½ ¼ »L وعىل  M & % $ #L أما الوقوف عىل 
ع القدرة عىل وصله، وإذا مل واالبتداء باالستثناء فال يبني يل جوازه عىل العمد لفصله م

خيرج له يشء من التأويل عىل تقدير االستثناء املنفصل حيث يمكن تأويله باالستدراك فال 
 النزاع يف جواز الفصل، حيث أعلم اختالفا يف منعه، وأرجو أن يف اإلمجاع ما يقيض بمنع

 .نزلتهتتأدى إىل فساد املعنى من كتاب اهللا إال يف موضع العذر ملن نزل بم
 فالوقوف عليها جائز، M ¥ ¤ £ ¢L : وليس من هذا الباب الوقوف عىل

واهللا أعلم، . والوصل حسن، بل يصح إن قيل أحسن، وال يبني يل وجه لزومه عىل حال
 .وبه التوفيق

 
 

يف كل صـفة يف قراءة سورة اإلخالص ما األفضل عندك يف قراءهتا، أن يقف باجلزم 
 فعىل هذا ما األوىل له أن يضم دال ؟ بني النفي واإلثباتمنها، أم يقف عىل الصمد ليميز

َّ تفـضل أوضـح يل مـا ؟ الذات، أم ينون الدال ويرقق االسمأحد ليحصل له تفخيم اسم
 .األفضل معك من ذلك كفيت املهالك

 
هذه السورة الرشيفة جائز حسن،  اهللا أعلم، وعندي أن الوقف عند كل فاصلة من 

                                                
 . بأمر:)ت(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
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٣٢١

والوصل جائز كذلك بال فرق أعرفه، والنفي واإلثبات منها كله سواء، فال حيتاج إىل فصل 
 وإذا وقف عىل My x w v u t sL : بينهام، كام ال فصل بني قوله تعاىل

بة الفواصل املعربة باجلزم فليسكنها عىل ما عهد من جزمها، وإن وقف عىل الفواصل املعر
السكون واجلزم واإلشامم، فإن : جاز له فيها ثالثة أوجه يف املشهور من القراءات وهي

! " # $ % M  :فيقولوصلها رجع إىل إعراهبا املعهود إال يف الفاصلة األخرية، 
 ( ' &L بتنوين أحد مع رفعه، وبكرس التنوين اللتقاء الساكنني فريقق 

 . أول الفاصلة الثانية ملناسبة الكرسة التي قبلهاالالمني يف اللفظ من اسم اجلاللة يف
وال فرق من جهة التعظيم بني الرتقيق والتفخيم كام تـراه متفقـا عليـه، أو جمتمعـا إذا 

بـسم اهللا «ويل الكرس يف كل موضع من القرآن العظيم الكريم، ولـو مل نجـده كـذلك إال يف 
، وما يف ذلك تناسب اللفظ ال غريلكفى، وإنام ترقق احلروف أو تفخم ل» الرمحن الرحيم

  .واهللا أعلم. خفاء

 
: 

وجدت أن يف القرآن ستة عرش موضعا ال جيوز الوقوف عليها وأنه كفر سواء كان يف 
 .الصالة أو خارجا منها باإلمجاع

 M)  (  '  &L : تعاىل يف سورة البقرة ال جيوز الوقوف عىل قوله :األول
                                                

 ).٢٥٥(اآلية : البقرة  )١(
 .)٢ - ١( آليتان ا: اإلخالص)  ٢(
 . غريه:)ت(يف )  ٣(
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط)  ٤(

 .١٢٨ص
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٣٢٢

,  M : ويبدأ بقوله تعاىل   +   *L . 
M  x :  فيها أيضا قوله تعاىل:الثاين   w    v  uL ويبدأ بقوله Mz  yL . 
ويبدأ بقوله M  )  (  'L :  يف سورة آل عمران أن ال يقف عىل قوله تعاىل:الثالث

 M+   *L. 
: ويبدأ بقولهM  ¿  ¾  ½L ىل قوله تعاىل  يف سورة املائدة أن ال يقف ع: الرابع

 MÂ  Á  ÀL. 
¶  ¸  M :  ويبدأ بقولهM  µ  ´L :  فيها أيضا ال يقف عىل قوله تعاىل:اخلامس
¹º  ¼  »  L. 

ــه تعــاىل:الــسادس ــف عــىل قول ــدأ M 9  8L:  فيهــا أيــضا أن ال يق ;  M  ويب   :
<L. 

 . MbL:  ويبدأ بقولهM aL:  فيها أن ال يقف عىل قوله تعاىل:السابع
M  l :  يف سورة التوبـة أن ال يقـف عـىل قولـه تعـاىل:الثامن   kL ويبـدأ 

                                                                                                                             
 ).١٧(اآلية : البقرة)  ١(
 ).١٧(: البقرة  )٢(
 ).٢٤٣(: البقرة  )٣(
 .)١٨١(: آل عمران  )٤(
 .)٣١(: املائدة  )٥(
 .)٦٤(: املائدة  )٦(
 .)٨٤(: املائدة  )٧(
 .)٧٣ (:املائدة  )٨(
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٣٢٣

Mo : بقوله   n  mL. 
:  ويبـدأ بقولـهM   q  pL :  فيها أيضا أن ال يقف عىل قوله تعاىل:التاسع

Mt s rL. 
ـــه تعـــاىل:العـــارشة ـــف عـــىل قول M  c :  يف ســـورة يوســـف أن ال يق   b  a    `

dLويبدأ بقوله : Mg    fL. 
 M�  ~  }L :  يف سورة إبراهيم أن ال يقف عىل قوله تعاىل:احلادي عرش

 .M¢£   ¥   ¤ L : ويبدأ بقوله
 ويبـدأ M {zL : يف سورة بني إرسائيـل أن ال يقـف عـىل قولـه تعـاىل:الثاين عرش

{  ~  �M : بقوله   |L. 
 M  §L :  يقف عىل قولـه تعـاىليف سورة األحزاب أن ال: الثالث عرش

©M : ويبدأ بقوله   ¨ ªL. 
 ,M  ½  ¼  »  ºL  : يف سورة الغاشـية أال يقـف عـىل قولـه تعـاىل:الرابع عرش

 .M Â   Á  À  ¿L  :ويبدأ بقوله
                                                

 ).٣٠(: التوبة  )١(
 .)٣٠(: التوبة  )٢(
 )   ٨ (:يوسف  )٣(
 .)٩(: يوسف  )٤(
 )٢٢(: إبراهيم  )٥(
 .)١١١(: اإلرساء  )٦(
 .)٣٥(: األحزاب  )٧(
 )  ٢٣ (:الغاشية  )٨(
 .)٢٤(: الغاشية  )٩(
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٣٢٤

%  M  :يف ســورة العــرص أن ال يقـف عــىل قولــه تعــاىل: اخلـامس عــرش      $  #
&L ,ويبدأ بقوله:  M *   )  (  ,   +  L. 

ـــرش   ـــسادس ع ـــاىل: ال ـــه تع ـــىل قول ـــف ع ـــت أن ال يق ـــورة أرأي M  F  : يف س
GL ويبدأ بقوله:  M  M   L   K  J   IL  فهذه املواضع ال جيـوز

 .عليها الوقوف واهللا أعلم
 

اهللا أعلم، وقد نظرت يف هذه املواضع ووجدت قوله فيها قريبا مـن الـصواب إال أن 
 بعض وبعضها أرخص من بعض، وباالستقراء يعـرف أن يف القـرآن أكثـر بعضها أشد من

من ستة عرش ألف موضع ال جيوز الوقوف عليها إال لرضورة توجب أن يبدأ فيها الواقـف 
 .بام قبلها مما يتم الكالم به

لكن ختتلف األحكام فيها يف الواقف وما يبلغ به ذلك عىل العمد من تكريه أو تأثيم 
ا يؤول إليه املعنى، ولعل يف فاحتة الكتاب من هذا الباب من أخف الوجوه أو كفر بحسب م

ما يبلغ نحو أربعة عرش موضعا، ولكن ليس فيها ما يبلغ بصاحبه إىل كفر وال تـأثيم إال إذا 
 عقود تراكيبه وتبديل أساليبه فيؤثم تعمد إلفساد معاين القرآن واإلخالل بنظمه، وحقل

 سبيل إىل استقصائه يف هذه العجالة وقد سبق منا مسألتان يف بيان ذلك، وهذا بحر واسع ال
هذه املسألة يستغني هبام الواقف عىل معانيهام عن رشح هذا الـنمط مـرة أخـرى فـيام أرجـو 

 .واهللا أعلم
                                                

 ).٢ (:العرص  )١(
 .)٣(: العرص  )٢(
 ).٤(: املاعون  )٣(
 ).  ٥(: املاعون  )٤(
 . وحل: كذا يف األصل ولعلها)  ٥(
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٣٢٥

 
 

 والفتح  أم وخيلد أم جيوز الضمM @ ? >L : ما تقول يف قوله تعاىل
 ؟ياء والالم عرفناعىل ال

 جيوز M3 2 1 0 /L  :وقوله، M ¾ ½ ¼ »L : وقوله تعاىل
 M e d c b a ̀L  :وقوله: ضم امليمني وكرسمها أم ال عرفني ذلك

ِّ تفضل بني لنا ذلك؟جيوز تشديد التاء والذال وختفيفهام مجيعا أم ال َّ. 
 

 امليم وكرسها حيث وقعت، وال  بضمجيوز» ومت«بفتح الياء وضم الالم، » دُلَْخي«
 واهللا أعلم. ، وجيوز ختفيف الذال وتثقيلها»تذكرون«جيوز تشديد التاء من 

 

 

 

 

                                                
 ).٦٩(اآلية : الفرقان  )١(
 . بالضم:)م(يف   )٢(
 ).٢٣(اآلية : مريم  )٣(
 ).٦٦(اآلية : مريم  )٤(
 ).٦٢(اآلية : الواقعة  )٥(
 .ضم) م(يف   )٦(
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٣٢٦

 

 
 

 M  $  #  "       !L 
 M& ' (  )L إشارة إىل من عداه فهو عبد ،M)Lحرص  
 . عىل من سواهم، ومل يقل العوامل]غلبهم[، وفيه مدح ألهل العقول إذ للجميع

                                                
كام أشار إىل ذلك يف يشء مـن  ثم رجع عنها يف صغره -رمحه اهللا-كتب هذه املقامات املحقق اخللييل   )١(

 :رسائله إذ قال
وذكرت من قبل ما وقفت عليه من الكالم عىل فاحتة الكتاب الرشيفة، وأنك مل تقف عىل اآليـة «

يا أخي أن ذلك ليس بتفسري الفاحتة ملا نرى فيه من عدم حـل ألفاظهـا، بيـان معـاين السابعة، فاعلم 
لغتها، وما يتعلق بذلك من تراكيبها، وإنام هو كالم لفقناه يف الصغر لبيان مقامـات اإليـامن ومعرفـة 
ه ًاستخراج ذلك من معاين تلك السورة الـرشيفة، ثـم مـا أمتمنـاه وال اعتنينـا بتهذيبـه قـصدا إىل تركـ

وعـدم إظهـاره ملـا يف الــنفس مـن قـصوره، وإنــام غفلنـا عـن متزيـق تــسويده فهـي غايـة رشح خــربه، 
ًوكذلك الدرة النورانية سودناها أوال قرصت ثـم طالـت ملـا عالـت، ثـم أردنـا أن نـرشحها فابتـدأنا 

 وعدم بذلك ثم تأملنا ألفاظها وتراكيب أبياهتا فوجدنا ترك إظهارها أحسن ملا هبا من قلة الفصاحة
ًالبالغة فأمهلناها، فقد صارت يف حكم املعدوم معنـى، وإن كانـت موجـودة لفظـا، وسنـستخري اهللا 
تعاىل فيها، ويف الظن أنـا ال نـضع إال مـا يرقهـا إال أن يفـتح اهللا لنـا أبياهتـا يف ثـاين حـال، فهـذا خـرب 

إيـاه تعـذر املـراد، املطلوب من املعنيني، ولذلك أخرنـا بتعريـف الـشيخ سـعيد بـن عـامر فلـم نعطـه 
وعسى أن يفتح اهللا تعاىل ما يغني عن ذلك من العلم النافع، وكأين يف احلـال أي أسـباب االشـتغال 
ّبمكدرات البال من رضوب األشغال فأسأل اهللا تعاىل ذا اجلـالل أن يمـن عـيل مـن النـوال بلطـائف  ّ

 .»أمداده وعوارف لطفه إنه كريم رحيم
 . حرض:)ت(يف   )٢(
 .ّمن عليهم): ت(يف   )٣(
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٣٢٧

 M+  ,L  التعريف للعهد؛ ألن رمحته قديمة، أو للحرص أي من فعل ذلك
 .غريه رمحة إجياد تعم اجلميع، رمحة إمداد ختص املؤمنني بداللة التكرير واملضاعفة

M.L لق كلهم ضعفاء حتت إشارة إىل أنه مل يبق هنالك ملك سواه، وأن اخل
حكمه، يفعل فيهم بقدرته ما يريد، ويف هذا اخلرب ذم احلياة الدنيا، إذ مل جيعلها اهللا شيئا حتى 

 . دع ما وراءهكأهنا حلقارهتا مل يرض أن يتمدح بملكها، وتعظيم لذلك اليوم ذكره
 M/L  التي فيه هتويل للموقف، إذ مجيع تلك العظائم واألهوال، والزالزل احلري

 . يف يوم واحدتربز
 M0L  إشارة إىل العدل، فمن يعمل ومن مل يعمل كام تدين تدان، وفيه ختويف

 . بلقاء العمل الصالحوحتذير من موبقات األعامل، وفيه تبشري
 M32L هذه من مقابلة رب العاملني وصف ربه بالربوبية، وهنا وصف نفسه 

رجاء أن يكفله ما أمهه، وانقطاعه [ه من عبيده بالعبودية، ومتلق بني يديه أن جعل نفس
، وال سيام إن ]ملواله؛ ألن من عادة املوىل كفاية عبيده، وأن ال هيملهم سدى للشياطني

كان بضعفهم عارفا، وفيها رس إخالص العبادة له، وفيها رس حتقيق العبودية املوجبة 
 هذه من M4 5L  يقول للخدمة يف مقام الربوبية املدهشة لعظمتها، فال غرو أن

مقابالت الرمحن الرحيم، وكأنه ملا استعز رشفه اجلالل يف مقام إياك نعبد ازداد من 
االستكانة واخلضوع، ومشاهدة الذل واملهانة واحلقارة، املوجب لعدم القدرة عىل حتمل 
أعباء الطاعة، وميثاق املجاهدة، فالحت له بعد الرشيعة رشيعة أخرى أحض من األوىل، 

                                                
 . وذكره:)ت(يف   )١(
 . تبور:)م(يف   )٢(
 . تيسري:)م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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٣٢٨

 وإياك نستعني، بواو العطف لرس اجلمع، أي نستعني :فقال الرشيعة احلقيقية، هي رسو
بك مع القيام بالعبادة، ال مع إمهال املقام األول، وفيها رس اإلخالص للترصيح بلفظة إياك 

ألن السؤال غري مرتدد، ورس  ؛ بسواك قطعا، ورس الرجاء اجلازمنستعني، أي ال نستعني
 من العبد عن القيام بحق الرب، فإنه ال يستعني إال من ظهر عجزه، فتبني له اإلقرار بالعجز

، ورس األدب فيام سيأيت من الدعاء، فإنه مل ينطق بطلب ليشء إال بعد ما استعان جزما
واستنرص، والتجأ وترضع، ورصح بالعبودية وأظهر االستكانة، وفيه إظهار لرس قدرة 

 يشء ال يستعان به يف يشء، وإظهار لرس الرمحة والكرم، فإن الربوبية، فإن من ال يقدر عىل
من ال جيود ال ينبغي أن يسأل، ومن ال يرمحك ال ينبغي أن تترضع إليه؛ ألن الترضع وتركه 

 .سواء تعاىل اهللا عن ذلك
ويف حكايته من اهللا تعاىل تعليم لعباده بحق هـذه اخلـصال، وفيـه إيـامء كالوعـد بأنـه 

ارة إىل إظهار رمحته للعباد، وحث هلم عىل االجتهاد يف الدعاء الذي هو جميب للسؤال، وإش
رأس العبادة بمراعاة رشوطه، وتشويق بأن يكونوا داخلني يف زمرة وفده الراجني، وإشارة 
إىل منع اليأس والقنوط من رمحته؛ ألنه معني، وإشـارة أخـرى إىل التوكـل الـذي هـو رأس 

ن استعان باهللا فال بد مـن أن يتوكـل عليـه فـيام بـه يـستعني، العبادة، ودعامة اإليامن؛ ألن م
 . رجاء إعانته قطع النظر عن غريه، وإال فال يكون من املتوكلني بمجردفيكفي

وكأنه يدخل فيه معنى الزهد يف الدنيا؛ ألن املتجرد يف جمرد االستعانة باهللا فال بد وأن 
تسع لغريه فيـه، وهـذا يف قولـه منقطـع بالكليـة؛ يغلب عليه يف حاله ما أمهه من شأنه، فال م

ألنه استعان به مع قطع العالئق البتة عام عداه، فال ينظر إىل سواه؛ ألن غريه وإن جـل فهـو 
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 .حزما): ت(يف   )٢(
 .فتكفي): ت(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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٣٢٩

حقري ال يعني عىل يشء، وال يقدر عليه، فال بد للمتجرد هللا يف استعانته من أن يكون موقنـا 
لراضني بـام يفتحـه هلـم املـوىل يف هـذا الطريـق،  لغريه راجيا، فيدخل يف زمر املوقنني واال

ــه حمــض االســتعانة  ــك رس الرضــا واليقــني، فــال شــك أن علــم احلقيقــة كل فيــدخل يف ذل
 القلـب يف طريقـه بـاهللا، ومـع واالنقطاع، وترك األطامع يف غري اهللا بالكلية، حني يطمـئن

 : لسان حالهاهللا، فتقول
M7 8  9L ل يف هذا الطريق، ال تدريج فهذه كيفية الرتقي للوصو

املراتب، فأوهلا معرفة اهللا واإلقرار له بالربوبية، معرتفني بالعبودية، فتفيض عليهم نفحات 
الرمحة مرتادفة متوالية، حتى توقفهم يف مقام التذلل واخلضوع، واالستكانة واخلشوع، ال 

باهر، والقدرة العالية  أن يربز هلم يف مقام هو أعظم منه، وهو مالحظة اجلالل اليلبث
 .التي حتثهم عىل االستعانة باالستكانة

وملا انتهى هبم األمر إىل هذا احلال برز هلم خفي اللطـف يف صـحائف الكـشف عـن 
حقائق األمور الدقائق فأظهر هلم من ظلامت الطبع، وكثائف البرشية وحجـب اجلهالـة مـا 

يارى يف تلك املسالك، ال هيتدون غمر القلوب منهم، فرتكهم رصعى بني هاتيك املهالك ح
ًسبيال، وال جيدون دليال، فكان جديرا بخفـي لطفـه، وعمـيم كرمـه أن ال خييـب آمـال مـن 

 يف سفره جمرد االستعانة به، والتوكل عليه بمحض الـصدق، وصـفاء الـود، وثبـات زاده
 .العزم، وصدق اهلمة

ب جمرد اهلداية، التي ال فأهلمهم طريق اخلالص، واإلنقاذ باستعانة ثانية وهي طل
                                                

 .إال): ت(يف   )١(
 .يطهر) ت(يف   )٢(
 .فيقول): م(يف   )٣(
 .ال تلبث): ت(يف   )٤(
 .زاره: )م(يف   )٥(
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٣٣٠

علام بأنه ال هادي إال هو، والهدى ) 7 (:فقالوايقدر عليها إال به، وال ترجى إال منه، 
ّإال بمنه ورمحته، وبرس كلمة اهدنا هداهم إىل الطريق الواضح، فكشف هلم من أنوار 

اكه عىل هدايته ما دهلم عىل نعت الطريق بأنه طريق احلق الذي يدق ويصعب عىل العقل إدر
احلقيقة كام هو إال من أمده نور التوفيق، ففتح عني برص بصريته، فنظر بمقلة الكشف إىل 
 أحد من السيف، وأدق من الشعرة، مثال يف استوائه ال أنه جسم حمدود من األجرام

 .ممدود
 : وقالوملا كان هو بذلك احلال يف املثال، وجب أن يزاد يف توضيح صفاته،

ملستوي الذي هو غري قابل االعوجاج، وفيه عبارة عن االنقطاع الكيل أي القيم ا) 9(
الذي ال تلجلج فيه، وفيه ثناء بالغ، ومتدح هلذا الطريق العظيم برهانه، وفيه تعريض بأن ما 
عداه من الطرق خمالفا له، فهو األعوج جزما؛ ألن التعريف يف استقامته الستغراق جنس 

 .اإلقامة، فال قيام لغريه أبدا
وملا انتهى هبم احلال إىل هذا املقام، ورأوا من عجائب الطريق يف هذا السفر امليمـون 
ما دهلم عىل أن مراتب اهلدى، واالسـتقامة غـري مقـصورة عـىل حـد واحـد، فهـي درجـات 

 الواصلني، استغرقهم شتى، ومقامات تتفاوت يف اختالف أحوال السالكني، وخصوص
القرب، وجماورة األولياء ومعـارشة األنبيـاء، الـذين هـم الشوق إىل حب احلب، ومقامات 

 :أدالء الطريق إىل ذلك الفريق، فلم يلبث لسان احلال، أن رصح باملقال
 M; < > =L من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

أولئك رفيقا، فالرصاط األول رصاط السالكني املجتهدين، والرصاط الثاين رصاط األولياء 
ملقربني من الواصلني، وكم بني املقامني من مهجة تذوب شوقا إن أعطيت ذوقا، وناهيك وا

                                                
 .األحزام): ت(يف   )١(
 .حضوض): ت(يف   )٢(
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ففيه بترصيح بأن النعمة منه فضال من قبل املوىل ال يدركه ) = (:بكامل اآلداب، وقوله
، وناهيك هبا نعمة يقرص الوصف عن إدراكها، بل ال يعرب عنها إال العبد بالطلب جزما
M q p  بل حيرم يف بعض األحيان كشفها، وجيب الترصيح تارة هبا الذائقون منها، ال

 s rL. 
 هاهنا جمرد العناية من الرب بتطهري العبد حتى يصلح للخدمة، فيكون يف والنعمة

مقام اخلواص من األولياء ذوي اإلخالص، وال بد يف سلوكه من تدرجيه يف املراتب الثالث 
اإلحسان، ويف كل مرتبة يمده املوىل بنعم جىل، فاإلسالم اإلسالم، واإليامن، و: التي هي

اهرة من الصالة والصيام والزكاة واحلج مع االستطاعة إىل ظهو القيام بوظائف األعامل ال
 من ]ألمر وال هني[غري ذلك من األوامر حتى يأيت عىل األواخر غري مضيع وال مبدل 

لسلوك، وهبا يسمى املرء مسلام ال مؤمنا، الظواهر، فهذه هي املرتبة األوىل من مراتب ا
̂  _M : بداللة ]` f e d c b a L وإن سمي مؤمنا باعتبار 

آخر، فإنام هو اختالف لفظ ال اختالف معنى، فهذه نعمة يف حق من هي من درجاته؛ ألهنا 
منجية من الرشك والسيف، ومدخلة يف األحكام اإلسالمية الظاهرية، وعليها ترتيب إياك 

بد؛ ألهنا مقام رشع ظاهر، وهذه هي الرصاط املستقيم يف حق السالك هبا، ال يف حق من نع
هو فوقه، فإهنا تعد قصورا يف حقه إن اقترص عليها، ولكن فال بد من مالزمتها أصال؛ ألهنا 

 الروح الذي هو  اإليامن كام أن بفناء اجلسم تفنىمرقاة إىل اإليامن، وبانعدامها ينعدم
                                                

 .ًحزما): ت(يف   )١(
 ).١١(اآلية : الضحى  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .لنهي وال أمر): ت(يف   )٤(
 ).١٤(اآلية : احلجرات  )٥(
 .انعدم): ت(يف   )٦(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٣٣٢

يشء يف اهليكل اإلنساين، فكل من ارتقى إىل درجة اإليامن، فرتبة اإلسالم موجودة أرشف 
لديه، ولكنه قد اكتسب عليها رشفا آخر يسمى اإليامن وهو الدرجة الثانية مما أنعم به املوىل 

 مفتاح  عىل اجلسم الكثيف، وهيعىل عباده، ورشفها عىل األوىل كرشف الروح اللطيفة
قة، فإهنا الدرجة الفاصلة بني حقيقة احلقيقة وبني ظاهر الرشيعة؛ ألهنا أول معرفة احلقي

 :فقال ^التجرد من كثيف اهلياكل املظلمة، ولذلك وصفها    
. 

؛ ألن من مل يعـرف أن وهذه اجلملة إن فكرت فهي موجودة مع أهل املرتبتني األوىل
اهللا ربه وكفر باملالئكة والرسل واليوم اآلخر والقدر فهو مرشك، ولكن تأويلها هبذا املقـام 
عىل منهج غري ذلك هو أدق عىل األفهام، وأحق يف األحكام، وأوىل بأن يكشف القناع عن 

ض الرباين، يقذفه يف  أما اإليامن باهللا يف مقامات اإليامن، فهو من نور الفي:فيقالوجه تأويله 

                                                                                                                             
 .يفنى): ت(يف   )١(
 .اللطيف): ت(يف   )٢(
 .وهو): ت(يف   )٣(
مـن طريـق أيب عبيـدة عـن جـابر بـن ) ٥٦(باب يف اإليامن واإلسالم والرشائع :  يفم الربيعاإلماروى   )٤(

 .»اإلحسان أن تعمل هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك«: ًزيد عن أنس بن مالك مرفوعا
أن رسـول اهللا ) ٤٧٧٧( إن اهللا عنـده علـم الـساعة : قولـه:التفـسري، بـاب:  يف كتابالبخاريورواه 

ًكان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يميش، ^  اإليامن أن تؤمن « : قال؟ يا رسول اهللا ما اإليامن:فقالً
اإلسـالم « : قال؟ يا رسول اهللا ما اإلسالم: قال،»باهللا ومالئكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث اآلخر

يـا رسـول : وم رمضان، قالًأن تعبد اهللا وال ترشك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة املفروضة وتص
 ».. أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك:  قال؟اهللا ما اإلحسان

اإليـامن، :  يف كتـابالنـسائيو). ٩٧(اإليـامن مـاهو وبيـان خـصاله : اإليامن، باب:  يف كتابومسلم
مـن ). ٦٤(يـامن يف اإل: الـسنة، بـاب:  يف كتـابابن ماجـه، و)٥٠٠٦(صفة اإليامن واإلسالم : باب

 .طريق أيب هريرة
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القلب اإلنساين بواسطة جماهدة وفكر وتصديق، واعتبار يف معاين أسامء اهللا تعاىل وصـفاته 
وأفعاله واليوم اآلخر، وما يف ذلك من األرسار والقدرة اهلائلة الدالـة عـىل عظمـة الـصانع 

يدري أن  غطاء اللبس، وحجاب الغفلة، فالبديع، وجاللة قدره فحينئذ تكشف عن عينه
األمر إد، واخلطب جد، واخلطر عظيم، وأنه مل خيلق عبثا، ومل يرتك سدى، فينتهي به احلـال 
إىل أن يكون مشغوفا بالفكر، مشغوال بالذكر، كثري الوجل، عظيم اخلجـل، يـشاهد بفكـره 
عرصات القيامة، ودرجات اجلنة، ودركات النار، ومشاهدة اجلبار بصفات العظمة، التـي 

 .وف واخلشية، ونعوت اجلامل والرمحة، التي هي منشأ الرجاء والطمعهي منشأ اخل
 النظر متعوب القلب، مستعمل اجلوارح يف هـذه الطريـق بـصفاء اهلمـة، يفهو مرتد

وحسن االعتقاد، وإلقاء القياد، وتأهيب الزاد ليوم املعاد، واالكتفاء مـن هـذه الـدار ببلغـة 
 وكتبـه ورسـله ا حقا أي مصدقا بـاهللا ومالئكتـهلطريقه إىل بلوغ فريقه، فهذا يسمى مؤمن

واليوم اآلخر، تصديق حتقيق يوافق الظاهر فيه الباطن، فيجري فيـه عـىل منـاهج األوليـاء، 
ومقاصد األنبياء، متمسكا بالكتاب، منقعطا هللا غري متواهن يف ذلك وال متهاون، وبـذلك 

ة عــىل يشء؛ ألن كــل موجــود ينكــشف لــه رس القــدر، فــال يــرى يف الوجــود لغــري اهللا قــدر
بوجوده، قائم برس قيومية مواله، ولواله الضمحل وحال به احلـال يف احلـال، فـال وجـود 

 :قال للسائلعىل احلقيقة إال له جل وعال، ولذلك ملا سئل عيل بن أيب طالب عن رس القدر 
 : قـال يـشاء، كـام: قال؟ خلقك كام تشاء أم كام يشاء: قال بينه يل،: قال.رس خفي فال تنظره

 كـام يـشاء :قـال. رزقك كام تشاء أم كام يشاء: قال. زدين بيانا: قال.وكل األشياء قسها عليه
 فقد ]مشيئته مع مشيئتك[ إن جعلت : قالً زدين بيانا: قالوكل األشياء قسها عليه،: قال[

 .أرشكته، وليس هللا رشيك، وإن قلت دون مشيئته فقد غالبته
                                                

 .عني): م(يف   )١(
 .وبمالئكته): ت(يف   )٢(
 .مشيئتك مع مشيئته): م(يف   )٣(
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 أتـدري مـا : قـال. نعـم: قـال؟ وال قوة إال باهللا العيل العظـيم أتقول ال حول: قالثم
 معناها ال حول عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا، وال قـوة عـىل طاعـة : قال. ال: قال؟معناها

 .اهللا إال بتوفيق اهللا
 فصافحوا أخاكم : قال. نعم: قال؟ اليقني أوقعت عىل قلبك السكينة وثلج: قالثم

يدا، فهذا رس القدر، وضابط معرفته، قطع النظر عام سوى اهللا يف مجيع فقد أسلم إسالما جد
 ]يدبره كـام[الكائنات اعرتافا بأن الكل مسخر مدبر ال بد له من مدبر قادر حكيم عليم، 

 .يشاء فال مشيئة إال له، وال حول وال قوة إال باهللا
أنـه مرتبـة زائـدة عـىل التـي  كيف سامه إسالما ثانيا إشارة إىل وانظر إىل باب املدينة

كان هو فيها، وكيف وصفه بالسكينة، وثلج اليقني فهذا مقام اإليامن، وهو بداية الرتقي يف 
مفتاح معرفة احلقيقة برس املجاهـدة والفكـر فـيام ذكرنـاه، ومتـى ثبـت العهـد عليـه بـصدق 

 واهليبة  واخلشيةاملجاهدة مل يلبث به احلال أن يورثه مقاما آخر، وهو العلم باهللا، واخلوف
والتعظيم والرجاء حتى ال يرى لغري اهللا متسعا يف قلبه، فال يكون يف مهه إال هو، وال يطمح 

 .نظره إال إليه
فهو مع اهللا وباهللا ويف اهللا وإىل اهللا عىل كل حال، فهذا مقام اإلحسان، وهـو الدرجـة 

درجات التي هي دوهنـا، وعـال الثالثة التي هي فوق اإليامن، والواصل إليها قد استكمل ال
إىل الدرجة احلسنى، واملرتبة العليا، واللطيفة الفضىل، والطريقة املثىل، فهو حينئذ ال يملك 

                                                
 .تلج): م(يف   )١(
 .يديرها): م(يف   )٢(
أنا مدينة العلم وعيل باهبـا، فمـن أراد «يعني بذلك عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ملا ورد يف الرواية   )٣(

أنا مدينة العلم : معرفة الصحابة، باب:  يف كتاباملستدركأخرجها احلاكم يف . »ت الباباملدينة فليأ
 ..موضوع: التلخيصقال الذهبي يف ). ٤٦٩٣(وعيل باهبا 

 .زيادة منه): م(يف   )٤(
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من نفسه خريا، وال من قلبه أثرا، فال يـرى إال كاهلـائم بالـشوق الـدائم، مـسلوب القلـب، 
ذل اجلهـد بـإخالص مغلوب احلال عائام يف بحور املحبة بصدق الوفاء، وكامل الصفاء، وبـ

 :فقالالود، أال ترى إىل قول صاحب الرشع عليه الصالة والسالم، وقد سئل عن اإلحسان 
 . 

وحمال أن يراه العبـد، بـل فيـه إشـارة إىل حـسن التجـرد، وكـامل االنقطـاع، والتبتـل 
 من غـريه، وال أثـرا ممـا عـداه، فيكـون حينئـذ قـرة عينـه يف بالكلية عام سواه، فال يرى خريا

 إىل غري مواله، وال نعيم لـه بـسواه، فهـو يف ]تلفت له[الصالة، وراحة قلبه يف الذكر، ال 
َّميادين نجواه، ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فهو املقـام الرابـع 

الثاين من مقامـات اإلحـسان، وهـو مقـام القـرب بـني أيـادي املعرب عنه باحلب، وهو املقام 
 .الرب

فال شك أنه عناية من املوىل بعبـده، وهـو مقـام االسـتغراق، فـال تـرصف للعبـد فيـه 
أصال؛ ألنه يف حدثات إذا أحببته كنت له سمعا وبرصا ولسانا ويدا فبي يسمع ويب يبـرص، 

ا املقـام العـيل شـأنه واملنـزل العظـيم برهانـه ، فإذا انتهى به احلال إىل هذاخلرب. ويب يبطش
أتيح له مقام آخر من غري مفارقته لألول، وهو الدرجـة اخلامـسة درجـة التمكـني، فيكـون 
 مترصفا يف الكون بام يشاء، ال بواسطة إال بمجرد العناية من اهللا تعـاىل، فـإذا قـال للـيشء

 .فه اهلمة لالنفعالكن فيكون يف احلال، وربام وقع قبل املقال، بمجرد رص
وكيف ينكر ذلك يف شأن من كان له احلق سـبحانه هـو املتـرصف بـه، فـال ينطـق إال 

                                                
 .سبق خترجيه  )١(
 .تلتفت به): م(يف   )٢(
 .نى لعله يشري إىل احلديث املروي يف هذا املع و.اخلري): ت(يف   )٣(
 .ليشء): م(يف   )٤(
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٣٣٦

 ومن كان مع اهللا كان اهللا معه، ومن : ^باهللا، وهو رس قوله 
 .كان هللا كان اهللا له

 أن تظهر له وإذا انتهى إىل ذلك ظهر له حال آخر ويعرب عنه باملقام السادس، وهو
 أكثر مهه يف مصالح العباد ]يكون[مصالح العباد، وتنكشف له أحوال اخلالئق، حتى 

، وطلب الرمحة والرأفة هبم، فهي مرتبة املالئكة الذين من حول العرش واالستغفار هلم
يسبحون اهللا، ويستغفرون ملن يف األرض، وهي من مراتب األنبياء األكرمني، فالجماوزة ملا 

وقها ألحد، وإنام ختتلف الدرجات بحسب القبول، وتفاوت الصفاء، فهذه درجات ف
األبدال واألقطاب والسالكني، وهي متام النعمة ومقامات الكرامة والرشف الرفيع، 
ودرجات املالئكة املقربني، واألنبياء واملرسلني الذين أنعم اهللا عليهم بكامل نعمته، 

فقد عرف هبذه  M > = < ;L : وله تعاىلوشمول عنايته، وإليه اإلشارة بق
 . مقامات الوصول، من ابتداء املجاهدة إىل متام النعمة الرتقي يفاآليات الثالث رس
هي رس اإلسـالم، وهـي رس الـرشيعة، وهـي مفتـاح معرفـة ) إياك نعبد(أال ترى أن 

 .اإلسالم
مل امللكـوت، وهـي هي مفتاح املجاهدة، وأول املكاشفة ألرسار عـا) وإياك نستعني(

 .مقام اإليامن، ومفتاح احلقيقة
هي رس الرتقي يف السلوك عىل مناهج احلقيقة باالنقطـاع ) واهدنا الرصاط املستقيم(

الكامل، وهي أعىل من رتبة نستعني؛ ألن نستعني فيها مالحظة للنفس بإصـدار االسـتعانة 
                                                

 . من كالم الشبيل، ومل نجده مرفوعا٢٨٢الزهد الكبري صأخرجه البيهقي يف   )١(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
 .له): ت(يف   )٣(
 .مراتب رس): م(يف   )٤(
 ).م(سقطت من   )٥(
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ر يشء عن الـنفس أصـال، من قبل العبد، ودرجة اهدنا هي حق العالئق، فليس فيها إصدا
 . اخلامسبل هي جمرد مالحظة اهلداية من قبل املوىل، وهي مقام

فوق هذا املقام؛ ألنه رتبـة انتهـاء إىل ) أنعمت عليهم(وال خيفى عىل منصف أن مقام 
، إفاضة النعم ووهب الكرم، التي ال يمكن أن تتناهى احلرص لغري من هو املنعم جل شأنه

 .لقرب والتمكني، يرفع اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات درجاتوهذا هو مقام ا
وأتـى بلفظــة علـيهم مبالغــة يف شـمول النعمــة هلــم، فكأهنـا قــد أطبقـت علــيهم مــن 
اجلوانب كلها؛ ألن االستعالء عىل اليشء متكن منه، وفيه إشارة لطيفة إىل أهنم مع وصـول 

 حميطـة هبـم ومتمكنـة مـنهم فهـم يف ظلهـا هذه الدرجة ال سبيل علـيهم لـيشء؛ ألن نعمتـه
  . يرسحون، ويف كنفها يمسون ويصبحون، فتبارك اهللا رب العاملني

  M  Á  À  ¿  ¾L 
 

¼ M : ما تقول شيخنا يف املسألة التي سألتك عنها، وهي التي قال اهللا فيها
Á À ¿ ¾ ½L أسموات وأروض يف اآلخرة بعد هذه السموات واألرض 

 M; : 9 8 = <L :  وكقوله تعاىل؟التي يف الدنيا أم غريها
 .َّتفضل ارشح لنا إياها غري اجلواب السابق

 

                                                
 .كذا يف املخطوطات  )١(
 .ثناؤه): م(يف   )٢(
 .واهللا أعلم. ما وجدناه من التسويد من نسخته ونحن يف طلبههذا : قال الشيخ السيفي عقبه  )٣(
 ).١٠٧(اآلية : هود  )٤(
 ).١٠٤(اآلية : األنبياء  )٥(
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 :اختلف املفرسون يف مثل ذلك

َّ سـموات اآلخـرة وأرضـها، وكـل مـا أقـل فهـو :يمعناه مادامت الساموات أ :فقيل
 .َّأرض، وكل ما أظل فهو سامء

يد، وجرى ذلك عىل عادة العرب وأسـاليب كالمهـم، ويف  إنه عبارة عن التأب:وقيل
ال أفعـل كـذا مادامـت الـسموات واألرض، أي ال أفعلـه أبـدا، وكـال : مثل ذلـك يقولـون

 .واهللا أعلم. القولني صحيح عندنا

 : M H G  F  E  D  CL  
 

MJ I H G F E D C  N M L K : ما تفسري قوله تعاىل
OLسيدي يل ذلك ولك األجرِّ بني؟ إىل متام اآلية ِ ِّ. 

 
 خرابـه  من املسجد احلـرام، والـسعي يف^ أنزلت يف كفار مكة، منعوا النبي :قيل

 .هو منع ذكر اهللا فيه

 : MP O  N  ML  KL  
 

ML : ما تفسري قوله تعاىل  KMR Q P O N  SL إىل متام 
                                                

 ).١١٤(اآلية : البقرة  )١(
 .من): ت(يف   )٢(
 ).٤٦(اآلية : األعراف  )٣(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلزء األول

 

٣٣٩

 .اء اهللاِّ بني لنا ذلك ولك األجر إن ش؟اآلية
 

 مشكالت القرآن، فاسأل عنه العلامء إن شئت، وهذه من اآلي أنا غري عامل بتفسري
 .املشكالت فيه التي ال حيل عقدها إال العلامء

 :فقال ^ النبي  سئل:قيل
 . 
 وعىل مقامه لديه كذلك، لكن حيتاج إىل ^ورى  فهذا هو كام ترى عن سيد ال:قلت

، فالتسليم تفسري الئق، ورشح طويل، وتفصيل عجيب، وللعبد غنية عن التكلف
واجب، واإليامن به حتم، ومل نجد فيه رصيح تفسري الئق مطابق واف باملقصود حتى أرفعه 

ما  وموت العبد إM u t s r q pL  :القولإنه ثبت  :أقوللديك، ولكن 
 ؟عىل طاعة وإما عىل معصية، فكيف هذا الوقوف واحلبس

 اسم سور بني اجلنة والنار، وهو املشار إليه :قيل هو فيام ؟ثم إن األعراف ما هو
 . MJ I H R Q P O N M L K  SL : بقوله تعاىل

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .سأل) ت(يف   )٢(
 هـم قـوم اسـتوت :فقـالأصـحاب األعـراف  عـن حذيفـة أنـه سـئل عـن ٨/١٣٧أخرج ابـن جريـر   )٣(

 أصـحاب األعـراف : قـالعـن حذيفـة: ورواه بلفظ آخر. حسناهتم وسيئاهتم فقرصت هبم سيئاهتم
 ادخلوا اجلنة بفضيل ومغفريت ال خـوف علـيكم اليـوم وال :يقولقوم استوت حسناهتم وسيئاهتم ف

 .اهـ ومل نجد احلديث املرفوع. أنتم حتزنون
 .فالتكلي) م(يف   )٤(
 ).٧(اآلية : الشورى  )٥(
 .وهو) م(يف   )٦(
 ).١٣(اآلية : احلديد  )٧(
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وبقي الكالم عىل من عليـه كيـف حالـه، فـذلك هـو الـذي حتـري فيـه جـم العـارفني، 
 يف احلـال احــتامل احلـبس للمـؤمنني املقـرصين فيوقفــون عـىل مواضـع مــن والـذي ظهـر

األعراف، ينظرون الفريقني يمرون عليهم هؤالء إىل اجلنة وهؤالء إىل النـار، وهـم هنالـك 
إىل أن يقيض اهللا عليهم ما يشاء، أال ترى أن اهللا قد قسم أهل اجلنـة إىل الـسابقني وإىل أهـل 

 السبق هم يدخلون اجلنة والناس يف عرصـات القيامـة وقـوف،  شك أن أهلاليمني، فال
وعىل قدر مسارعة العبد وبداره إىل مرضاة ربه يكون السبق غدا، فمنهم مـن يـدخل اجلنـة 
بغري حساب، ومنهم من يـدخل اجلنـة بعـد احلـساب واملناقـشة، ومـنهم مـن يـدخلها بعـد 

 خلط عمال صاحلا وآخـر سـيئا مـن ، وما يدريك لعلهم كانوا ممناحلبس واللوم والتعيري
 يف عبداهللا بـن رواحـة األنـصاري حـني ^غري الكبائر التي هي املهالك، كذلك قال النبي 

: ^ فقتل فقال النبي تأخر بالراية ثم تقدم هبا
يف كالم هذا معناه إن مل يكن بعينه . 

 وتـأخري عـن سـبق نكـال، إنـام هـو وضـع مرتبـةوليس احلبس ثم حـبس عقوبـة و
 .السابقني إىل اجلنة حتى يكون يف اآلخرين من الداخلني

 يف الرواية حيبسون مخسني عاما أو نحو ذلك فيام قيل فام هو ببعيد وال :قيلوإن 
: ^ مقداره مخسني ألف سنة، كذلك يروى عن النبي بمستنكر يف يوم كان


                                                

 .زيادة يل) م(يف   )١(
 .وال شك) م(يف   )٢(
 .والتعبري) م(يف   )٣(
 .هلا) م(يف   )٤(
 .١/١٢٠حلية األولياء أخرجه أبو نعيم يف   )٥(
 .رتبة) م(يف   )٦(
 ).م(سقطت من   )٧(
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٣٤١

   
^

^


 
،  Ms t u v xw y z {  L «. 

بقني، فام ظنك باملقرصين أال يتأخرون يف أهوال يوم القيامة عىل قدر وهذا شأن السا
املراتب والسلوك إىل اهللا، وغري بعيد أن جيعل مـن يـشاء مـنهم عـىل األعـراف، حتـى ينظـر 

أوال تسمع ما قيل يف عبدالرمحن بـن عـوف  وخياف، ويرجو إىل أن يفيض اهللا عليه برمحته،
بارة عن تشديد األمر يف يـوم القيامـة عـىل قـدر األدب  ذلك ع كل؟أنه يدخل اجلنة حبوا

احلاصل من العبد بني يدي اهللا تعاىل، ثم إذا أدخله جنانه ورمحته، فياسعد من فاز هبـا، وإن 
 .كان يف املرتبة ال كالسابقني وال كاألعىل من أهل اليمني

ن ملوافقة وهذا الباب يتسع القول فيه، وقد قيل بغري ذلك، ولكن هذا هو األصح اآل
األحاديث النبوية، والشواهد العقلية فهذه هذه، وإن مل نجد ذلك مرشوحا كذلك فاعرف 

 .وباهللا التوفيق. ذلك
 

                                                
 .فتحاسبونا) م(يف   )١(
 .أملكنا) م(يف   )٢(
 .زيادة ربنا) م(يف   )٣(
 ).٩١(اآلية : التوبة  )٤(
 .مل نجده  )٥(
 .وكل) م(يف   )٦(
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٣٤٢

 : M Ù  Ø  ×L  
 

 فقد وجدنا يف بعض M Ù Ø ×L : ما تقول شيخنا يف معنى قوله تعاىل
 احلور العني مثل بيض النعام،  أن تكونالتفاسري أن املراد هنا بيض النعام، فكيف تصح

 ؟وهو من متاع هذه احلياة الدنيا الدانية، أم لآلية الكريمة معنى عند أصحابنا غري هذا 
َّتفضل أزح عنا احلرية، وأرح قلوبنا من الشك أراحك اهللا مما نحن فيه من ليل اجلهل، ونور 

 .قلبك بنور العلم
 

العزيز بام يعرفه الناس ويستحسنونه، وال يلـزم أن  يف كتابه ]قد شبههن اهللا تعاىل[
 املشبه به أفضل من املشبه، فقد يكون بالعكس، وقـد شـبههن باليـاقوت واملرجـان يكون

أيضا، وهذا كام تشبه الشمس املنرية بسبيكة الذهب املـستديرة، ولـيس املـراد بـه مـن متـاع 
ات، كام يشبه الشجاع باألسد يف معنى  احلسن فقط دون سائر الصفاحلياة الدنيا إال معنى

الشجاعة والقوة خاصة، ال يف الصورة الكرهية واملنظر القبـيح وغـري ذلـك مـن الـصفات، 
 .وهذا كله مشهور مع أهل البيان

 

                                                
 ).٤٩(اآلية : الصافات  )١(
 .يصح) م(يف   )٢(
 .يكون) م(يف   )٣(
 .اهللا تعاىل أعلم) م(يف   )٤(
 .كان) ت(يف   )٥(
 .ملعنى) ت(يف   )٦(
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٣٤٣

 : M  ³  ²  ±   °L  
 

، ما هذه البئر وما هذا القرص M°  ³ ² ±L : ما معنى قوله تعاىل
 ؟هللا بني يلاللذان نصا يف كتاب ا

 
 . والسالم،أهل البئر والقرص قوم أهلكهم اهللا

 : M(  '  &  %  $  #  "  !. .. اآليةL  
 

! " # $ % & ' ) ( M  :سئل عن تفسري قوله تعاىل
21 0 / . - , + * 34  5  6  : 9 8 7 ;  

< =  ? > @  A  B  C   D F E   G  H I   J  K  L  
M N  O  P   Q R  X W V U T SY\ [ Z  ]  ̂

i h g f e d c b a ̀  _  jL؟ 
 

اهللا أعلم، وأنا ضعيف عن تعاطي تأويل كتاب اهللا اجلليل، ولكن يف قـول املفـرسين 
ما دل عىل أن هذا بيان ملا وعد اهللا به عباده املؤمنني واملؤمنات، مما هلم عنده يف يـوم القيامـة 

ؤمن يأخـذ كتابـه بيـده ويؤتاهـا عـن يمينـه، كـام أن املنـافقني من الـرشف والكرامـات، فـامل

                                                
 ).٤٥(اآلية : احلج  )١(
 ).١٤-١٢(اآليات : احلديدسورة   )٢(
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٣٤٤

، فيأخـذوهنا مـن والكافرين يؤتوهنا عن شامهلم وحتول وجوههم عـن هيئتهـا إىل قفـائهم
وراء ظهورهم والعياذ باهللا تعاىل، فكام يأخذ املؤمنون صحائفهم من اجلهتني، جيعل اهللا هلم 

م يستضيئون بنـوره يف ظلـامت القيامـة، وهيتـدون كذلك نورا يسعى بني أيدهيم وعن أيامهن
بضيائه يف رصاط اآلخرة حتى يوصلهم إىل حمل الكرامة، ومقعد الـصدق يف فـسيح اجلنـة، 
ومنتهى الرمحة، فيقال هلم برشاكم اليوم جنات جتري من حتتها األهنار خالـدين فيهـا ذلـك 

 .الفوز العظيم
 اهلـادي إىل سـبيل احلـق يف هـذه الـدنيا فالنور احليس يف دار اآلخرة، وهو نـور احلـق

، فمن كان عىل نـور ^بالعلم النافع، والعمل الصالح واتباع كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
من ربه يف دنياه، فله بقدره هنالك نور يستيضء به يف أخراه، واحلق نور كله ال ظلمة فيه يف 

نور فيـه، وهـالك ال نجـاة معـه  الالدنيا وال يف اآلخرة، والباطل كله بجميع أصنافه ظلمة 
: ^إالبرتكه، واملبطل أعمى يتخبط يف دنياه وآخرته ختبط العشوى، كام قال النبي 

ومن مل جيعل اهللا له نورا فام له من نور . 
فإذا جاز املؤمنون يوم القيامة بأنوراهم ركبانا عىل نجائبهم كالربق اخلاطف يف 

 وبقي املنافقون والعصاة يف ظلمتهم، حفاة عراة عطاشا جوعى قد أجلمهم رسعتهم،
العرق، وبلغت منهم القلوب احلناجر من الفرق قالوا للمؤمنني انظرونا أي أمهلونا قليال 

 بجواركم، خمتلطني يف ]يف الدنيا[لنسعى يف آثاركم مقتبسني من أنواركم، فقد كنا 
                                                

 .أقفائهم) م(يف   )١(
الـرب :  يف كتـابومسلم، )٢٤٤٧(الظلم ظلامت يوم القيامة : ملظامل، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٢(

مـا جـاء يف : الرب والصلة، باب:  يف كتابالرتمذي، و)٦٥٢٠(حتريم الظلم : والصلة واألدب، باب
 وهذا حديث حسن غريب صحيح، وأخرجـه: الرتمذيال من طريق ابن عمر، وق) ٢٠٣٧(الظلم 
 «: مـن طريـق جـابر بـن عبـد اهللا بلفـظ) ٦٥١٩(حتـريم الظلـم : الرب والصلة، باب:  يف كتابمسلم

 .»... اتقوا الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة
 .بالدنيا): م(يف   )٣(
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٣٤٥

ء، وعدم امللتجأ، فمن ال نور له هيديه إىل احلق يف دنياه، عامركم، وهيهات قد انقطع الرجا
التباعه جمرد هواه، وغفلته عن اهللا فيام أمر به وهناه، قد أحاطت به ظلامت ظلمه يف جهله أو 
علمه فال نور له يف آخرته فإىل أين يذهب به، وهلذا قيل هلم عىل سبيل التهكم هبم 

 نور هلم حينئذ إال النار، وال سالمة ، وهيهات فالMD E  F G  L واالستهزاء 
هلم إال البوار، فحينئذ رضب بينهم بسور له باب، يدخل منه أهل اجلنة إليها، وهو املسمى 
باألعراف يف قول املفرسين، باطنه من جناب اجلنة فيه الرمحة ألهلها األبرار، وظاهره يف 

 .شق نار اهللا املؤصدة فيه العذاب ألهلها والبوار
أمل نكـن معكـم يف دار : -املنافقون هم الـذين ينـادون يقولـون للمـؤمنني-م ينادوهن

الدنيا خمتلطني يذكروهنم بام كان بينهم من الصحبة واملجاورة واألنساب والقرابـة، يـوم ال 
بىل أي كنـا : ، فيقولون هلمًجيزي والد عن ولده شيئا، وال مولود هو جاز عن والده شيئا

فـسكم، أي حمنتموهـا بالنفـاق، وأهلكتموهـا بـالظلم والـشقاق، كذلك، ولكـنكم فتنـتم أن
  اهللا ووعيـده، فلـذلكوتربصتم الدوائر باملؤمنني، وارتبتم أي شككتم يف صدق وعـد

، وغرتكم األماين طول اآلمال، والطمع أسأتم األعامل، وأمهلتم من اآلخرة كل اإلمهال
 احلامم النقضاء األيام، وغركم ر اهللا بمغافصةيف امتداد العمر بكثرة اإلمهال حتى جاء أم

 .باهللا الغرور، وهو الشيطان الكفور
 Mo n m l k s r q ptv u wy x z| {  

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .فلذلكم) م(يف   )٣(
 .إمهال) م(يف   )٤(
 .بمعافصه) م(يف   )٥(
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٣٤٦

}Lفلينظر يف هذه اآليات املحكامت كل عاقل، ولينتبه  هبا من رقدة اجلهل كل 
! MÐ Ï Î Í Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Û Ú Ù غافل، قبل 

+ * ) ( ' & % $ # " 2 1 0 / . - , 
 6 5 4 3L فهنالك يؤخذ بالكظم وال ينفع الندم، فأنيبوا إىل ربكم 

وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون، واهللا ويل التوفيق لكل مسلم 
  .واهللا أعلم. بفضله وكرمه

 M' & % $ # " L معنى 
  

 وذلك أن M' & % $ # " L :وعن قومنا أيضا يف تأويل قوله تعاىل
 إن حممدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخالف ما يقوله إال :قالوااملرشكني 

̄ M : من تلقاء نفسه، يقول اليوم قوال ويرجع عنه غدا كام أخرب اهللا  ® ¬
± °²» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ Lوأنزل  : M $ # "

' & %Lفبني اللغة وجه احلكمة يف النسخ هبذه .  
أحدمها بمعنى النقل والتحويل، ومنه نـسخ الكتـاب، وهـو : والنسخ يف اللغة شيئان

                                                
 ).١٥(اآلية : احلديد  )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).٥٨-٥٦(اآليات : الزمر  )٣(
 ).١٠٦(اآلية : البقرة  )٤(
 ).١٠١(اآلية : النحل  )٥(
 .فتبني): م(يف   )٦(
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٣٤٧

 نـسخ مـن اللـوح  ألنه؛أن حيول من كتاب إىل كتاب، فعىل هذا الوجه كل القرآن منسوخ
 نسخت الشمس الظل ذهبت به وأبطلته، فعىل :يقالاملحفوظ، والثاين يكون بمعنى الرفع، 

 : وبعضه منسوخا وهو املراد من اآلية، وهذا عىل وجوه]ًناسخا[آن هذا يكون بعض القر
 أن يثبت اخلط وينسخ احلكم مثـل آيـة الوصـية لألقـارب وآيـة عـدة الوفـاة :أحدمها

 .باحلول، وآية التخفيف يف القتال، وآية املمتحنة وغريها
ا  ما نثبت خطهM% $ # "L  :وقال ابن عباس ريض اهللا عنهام يف قوله تعاىل

  .ونبدل حكمها
 . تالوهتا، ويبقى حكمها مثل آية الرجم ومنها أن ترفع

 ومنها أن يرفع أصال عن املصحف وعن القلوب كام روي عن أيب أمامة بن سهل بن 
بسم اهللا الرمحن «حنيف أن قوما من الصحابة قاموا ليلة ليقرءوا سورة، فلم يذكروا منه إال 

 :^فقال رسول اهللا ربوه،  فأخ^، فغدوا إىل النبي »الرحيم
 . 

 .وقيل كانت سورة األحزاب مثل سورة البقرة، فرفع أكثرها تالوة وحكام
 ثم من نسخ احلكم ما يرفع ويقام غريه مقامه، كام أن القبلة نسخت من بيت املقدس 

اة نـسخت بـاحلول إىل أربعـة إىل الكعبة، والوصية لألقارب نـسخت بـاملرياث، وعـدة الوفـ

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
 .نرفع): ت(يف   )٣(
 قرأ رجالن مـن األنـصار سـورة أقرأمهـا : قالمن حديث ابن عمر ٥/٤٨األوسطاين يف أخرج الطرب  )٤(

فكانا يقرآن هبـا، فقامـا ذات ليلـة يـصليان هبـا فلـم يقـدرا منهـا عـىل حـرف فأصـبحا ^ رسول اهللا 
، فـذكرا لـه فقـال رسـول اهللا  وقـال اهليثمـي يف : »إهنـا ممـا نـسخ وأنـيس« :^غاديني عىل رسـول اهللاّ

 .سليامن بن أرقم وهو مرتوك: فيه: ٧/٣٢٠املجمع
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٣٤٨

أشهر ومصابرة الواحد العرشة يف القتال نسخت بمصابرة االثنني، ومنها ما يرفع وال يقام 
 .غريه مقامه كامتحان النساء

" M  : قولهوالنسخ إنام يعرتض عىل األوامر والنواهي دون األخبار، أما معنى اآلية
% $ #L خ أي نرفعها، وقرأ ابن عامر قراءة العامة بفتح النون والسني من النس

أحدمها نجعله يف املنسوخ، والثاين : بضم النون وكرس السني من اإلنساخ، وله وجهان
 غريي إذا جعلته نجعله يف املنسوخ نسخة لك، يقال نسخت الكتاب أي كتبته، وأنسخته

  . عن قلبكM' &L نسخة له
£ M :قال اهللا تعاىلأراد ننسها،  نرتكها ال ننسخها :وقال ابن عباس ريض اهللا عنهام

¥ ¤L أي تركوه فرتكهم، وقيل ننسها أي نأمر برتكها، يقال نسيت اليشء إذا 
أمرت برتكه، فيكون النسخ األول من رفع احلكم، وإقامة غريه مقامه، واإلنساء يكون 

ل والسني ننسأها بفتح النون األو:  وأبو عمرونسخا من إقامة غريه مقامه، وقرأ ابن كثري
 :ففي معناه قوالن نسأ اهللا يف أجله، وأنسأ اهللا أجله، :يقالمهموزا أي نؤخرها فال نبدهلا، 

 نرفع تالوهتا أو نؤخر حكمها كام فعل يف آية الرجم، فعىل هذا يكون النسخ :أحدمها
 .األول بمعنى رفع التالوة واحلكم

                                                
 .ونسخته): م(يف   )١(
 .ننسخها) ت(يف   )٢(
 ).٦٧(اآلية : التوبة  )٣(
هـ قرأ عىل عبـد اهللا بـن الـسائب وجماهـد ١٢٠أبو سعيد عبد اهللا بن كثري أحد القراء السبعة تويف سنة   )٤(

، وفيات األعيـان ٢/٨٩  الذهبشذرات :نظري.  وراوياه قنبل والبزيوحدث عن ابن الزبري وغريه
٢/٢٠. 
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٣٤٩

فهو ما قد  M% $ # "L  أما  وعطاء قاله سعيد بن املسيب:والقول الثاين
 نؤخرها ونرتكها يف اللوح املحفوظ، : أيM' &L نزل من القرآن جعاله من النسخة 

ن  أ ال، بام أنفع لكم وأسهل عليكم، وأكثر ألجركم:أي M * ) (L فال تنزل 
 .يف املنفعة والثواب) أو مثلها(اآلية خري من آية؛ ألن كالم اهللا واحد، وكله خري، 

 إىل األيرس فهو أسهل يف العمل، وما نسخ اىل األشق فهو يف الثواب فكل ما نسخ
 من النسخ والتبديل، لفظه استفهام ومعناه M3 2 1 0 / .  5 4L أكثر، 

 .انتهى. تقرير، أي إنك تعلم
 ؟ما تقول يف هذا: قلت لشيخي اخللييل

واهللا . واب أقول إنه كالم حسن، ومل يبن يل يف يشء منـه مـا خيـرج بـه عـن الـص:قال
 .أعلم

 
 

                                                
أبو حممد سعيد بن املسيب القريش املدين أحد الفقهاء السبعة باملدينة، ومـن كبـار التـابعني، مجـع بـني   )١(

احلديث والفقه والزهد والعبـادة والـورع، سـمع سـعد بـن أيب وقـاص وأبـا هريـرة وكانـت والدتـه 
وفيـات  :ينظـر .نـني وتـسعني وقيـل غـري ذلـكلسنتني من خالفـة عمـر وتـويف سـنة إحـدى وقيـل اث

 .١/٣٧٠األعيان 
أبو حممد عطاء بن أيب رباح كان من أجلة الفقهاء وتـابعي مكـة وزهادهـا، سـمع جـابر وابـن عبـاس   )٢(

ًوخلقا كثريا من الصحابة وروى عنه عمرو بن دينار   تـويف ،والزهـري وقتـادة واألوزاعـي وغـريهمً
 .١/٩٨ وتذكرة احلفاظ ٢/١٢٤وفيات األعيان  :ينظر. هـ١١٤ وقيل ،هـ١١٥سنة 

 .ألجلكم): ت(يف   )٣(
 ).١٠٦(اآلية : البقرة  )٤(
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٣٥٠

 M¥ ¦ § ̈ ©L  M[ \ ]   ̂_  `L :معنى
 

̈ M  :وعن قومنا أيضا يف تأويل قوله تعاىل § ¦ ¥L من الفرائض 
M©Lقرأ ابن كثري وعمرو  ف، وقرأ آخرون يوعاصم ويعقوب ويثبت بالتخف

 :واختلفوا يف معنى اآليةبالتشديد، 
 يمحو اهللا ما يشاء من الرشائع والفرائض فينسخه :، وقتادةفقال سعيد بن جبري

 .ويثبت ما يشاء منها فال ينسخه وال يبدله ويبدله،
،  يمحو اهللا ما يشاء ويثبت إال الرزق واألجل والسعادة والشقاوة:وقال ابن عباس

: ^ورويناه عن حذيفة بن أسيد عن النبي 



                                                

 ).٣٩(اآلية : الرعد  )١(
 ).٣٩(اآلية : الرعد  )٢(
 .أبو عمرو: كذا يف األصل، ولعلها  )٣(
 عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري بن هشام أبو عبد اهللا األسدي بالوالء أحد أعالم التابعني، أخذ العلم  )٤(

العباس وعبد اهللا بن عمر وعنه جعفر بن أيب املغرية وعطاء بن الـسائب وخلـق، قتلـه احلجـاج سـنة 
 .١/٧٦تذكرة احلفاظ ،  ١/٣٦٧وفيات األعيان : ينظر. هـ٩٥

هــ ١١٨ وتـويف سـنة ،هــ٦١قتادة بن دعامـة بـن قتـادة بـن عزيـز الـسدويس مفـرس حـافظ ولـد سـنة   )٥(
 .١/١٢٢كرة احلفاظ تذ :ينظر. بواسط

 .الشقاوة والسعادة): م(يف   )٦(
 .امللك): م(يف   )٧(
 .فيقول، ولعل الصواب ما أثبتناه لوروده يف الرواية: يف النسخ املخطوطة  )٨(
 ).م(سقطت من   )٩(
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٣٥١

  
 الرزق ، ويمحو اهللا يمحو اهللا السعادة والشقاوة:وعن عمر وابن مسعود أهنام قاال

 .واألجل ويثبت ما يشاء
 اللهـم إن كنـت كتبتنـي يف :روي عن عمر أنه كان يطوف البيت وهو يبكـي ويقـول

أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني عىل الشقاوة فـاحمني وأثبتنـي يف أهـل الـسعادة 
 .واملغفرة، فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ومثله عن ابن مسعود

 إن الرجل يكون قد بقي من عمره ثالثون سنة، فيقطع رمحـه فـريد : بعض اآلثارويف
 الرجل قد بقي من عمـره ثالثـة أيـام فيـصل رمحـه فـريد إىل ثالثـني إىل ثالثة أيام، ويكون

 محيد اين، ثنايجعفر الر سنة، أخربنا عبدالواحد املليحي، ثنا أبو منصور السمعاين، ثنا أبو
ــث بــن ســعد، حــدثني زيــاد بــن حممــد بــن زنجويــه، ثنــا  عبــداهللا بــن صــالح، حــدثني اللي

:  قـال، عن فضالة بن عبيد، عـن أيب الـدرداء أنـهاألنصاري، عن حممد بن كعب القريض
: ^قال رسول اهللا 


. 

 إن معنى اآلية أن احلفظة يكتبون مجيع أعامل بني آدم وأقواله، فيمحو اهللا مـن :وقيل
 أكلـت رشبـت دخلـت خرجـت : قولـهديوان احلفظة ما ليس فيـه ثـواب وال عقـاب، مثـل

                                                
 .من طريق حذيفة بن أسيد الغفاري) ٦٦٦٨(خلق اآلدمي : القدر، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه  )١(
 .الشقاوة والسعادة): م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .أخربنا) م(يف   )٤(
 .املقريض) ت(يف   )٥(
:  حـدثنا عبـداهللا إىل آخـر الـسند املـذكور، ويف إسـناده: قال٢/٩٣) ٥٥٢(أورده العقييل يف الضعفاء   )٦(

 .زياد بن حممد األنصاري
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٣٥٢

 هـذا قـول الـضحاكونحوها من كالم هو صـادق فيـه، ويثبـت مـا فيـه ثـواب وعقـاب، 
 يكتب القول كله حتى إذا كـان يـوم اخلمـيس طـرح منـه كـل يشء : وقال الكلبي،والكلبي

 .ليس فيه ثواب وال عقاب
 هو الرجل يعمل بطاعة اهللا عز وجل، ثم يعود ملعصية : عن ابن عباسوقال عطية

الرجل يعمـل بطاعـة اهللا فيمـوت : اهللا فيموت عىل ضالله، فهو الذي يمحو، والذي يثبت
 .يف طاعة اهللا عز وجل، فهو الذي يثبتوهو 

 يمحو ما يشاء أي من جاء أجله يذهب به، ويثبت من مل جيىء أجله اىل :وقال احلسن
ويثبت [ يمحو اهللا ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها، : قال سعيد بن جبري]وعن[أجله، 

ب بالتوبة، ويثبت بدل  يمحو اهللا ما يشاء من الذنو:وقال عكرمة ]ما يشاء فال يغفره
 وقال MM L K J IL : الذنوب حسنات كام قال اهللا عز وجل

                                                
التابعني، حدث عـن ابـن عبـاس وأيب الضحاك بن مزاحم اهلاليل، صاحب التفسري، من أجلة فقهاء   )١(

، سـري أعـالم ٦/٣٠٠ الطبقـات البـن سـعد :ينظـر. هــ١٠٥سعيد اخلدري وابـن عمـر، تـويف سـنة 
 .٤/٥٩٨النبالء 

عطية بن سعد بن جنادة العويف، من أئمـة التـابعني، ولـد يف خالفـة اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب، كـان   )٢(
 .٦/٣٠٤طبقات ابن سعد : هـ، ينظر١١١حمدثا فقيها مفرسا، تويف بالكوفة سنة 

 .وهو: يف النسخ املخطوطة  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
أبو عبد اهللا عكرمة القريش اهلاشمي موىل البـن عبـاس، مـن أكـرب علـامء التـابعني يف التفـسري والفقـه   )٥(

 ، تـذكرة احلفـاظ١٣/١٦٣ هتذيب الكامل :هـ، ينظر١٠٧وغريه، الزم ابن عباس وغريه، مات سنة 
١/٩٥. 

 ).٧٠(اآلية : الفرقان  )٦(
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٣٥٣

: يمحو اهللا ما يشاء يعني القمر، ويثبت ما يشاء يعني الشمس بيانه قوله تعاىل: السدي
MY _ ̂  ] \ [ ZL . 

مسكه،  فأ هذا يف أرواح يقبضها اهللا عند النوم، فمن أراد موته حماه:وقال الربيع
:  M9 8 7: ومن أراد بقاءه أثبته ورده إىل صاحبه، بيانه قوله عز وجل

;Lاآلية . 
 M® ¬ «L  أي أصل الكتاب، وهو اللوح املحفوظ الذي ال يبدل
 .وال يغري

 مها كتابان كتاب سوى أم الكتاب يمحو :قال عكرمة عن ابن عباس ريض اهللا عنهام
  ابن عبـاس]عن[ ال يغري منه يشء، وعن عطاء منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي

 إن هللا تعاىل لوحا حمفوظا مسرية مخسامئة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوت، هللا فيه :قال
 .كل يوم ثالثامئة وستون حلظة، يمحو اهللا ما يشاء وعنده أم الكتاب

                                                
 :ينظـر. إسامعيل بن عبد الرمحن السدي تابعي حجازي األصـل، سـكن الكوفـة، مـن آثـاره التفـسري  )١(

 .١/٣١٧ األعالم ،١/٣٦٨معجم املؤلفني 
 ).١٢(اآلية : اإلرساء  )٢(
 ،ث بعد جابر وأيب عبيدة يعد اإلمام الثال،  الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي األزدي، إمام حمدث)٣(

 وأيب عبيـدة ،هـ، تتلمذ عىل يد اإلمـام جـابر بـن زيـد٧٥ إحدى قرى الباطنة حوايل سنة،ولد بغطفان
 رواه ، اجلـامع الـصحيح، وآثـار الربيـع: من آثاره، وغريهم، وضامم بن السائب،مسلم بن أيب كريمة

، معجـم أعـالم اإلباضــية: نظـري. هــ تقريبـا١٧٠عنـه أبـو صـفرة عبـدامللك بـن صـفرة، تــويف حـوايل 
 .١٥٣-١٥٢ص

 .فجاءه): م(يف   )٤(
 ).٤٢(اآلية : الزمر  )٥(
 ).م(سقطت من   )٦(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٧(
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٣٥٤

الق ومـا خلقـه علـم اهللا، مـا هـو خـ: وسأل ابن عباس كعبا عـن أم الكتـاب فقـال
 .انتهى. عاملون

أي حيكم  M\ [  ` _ ^ ]L  :وعن قومنا أيضا يف تأويل قوله تعاىل
 من  ينزل الوحي مع جربيل:وقيلاألمر وينزل القضاء والقدر من السامء إىل األرض، 

 Mf e d  h g  باألمر يصعد إليه جربيل Mc b a L السامء إىل األرض 
 k j iLحد من أيام الدنيا وقدر مسريه ألف سنة، مخسامئة نزوله  أي يف يوم وا

 لو سار أحد من بني آدم :يقولومخسامئة صعوده؛ ألن ما بني السامء واألرض مخسامئة عام 
مل يقطعه إال يف ألف سنة، واملالئكة يقطعونه يف يوم واحد، هذا وصف عروج امللك من 

 .األرض إىل السامء
 أراد M¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  À ¿ ¾ ½L  :وأما قوله

 واملالئكة الذين معه من مقدار املسافة من األرض إىل سدرة املنتهى التي هي مقام جربيل
 سنة يف يوم واحد من أيام الدنيا، هذا كله معنى قول أهل مقامه مسرية مخسني ألف

الذي أمره اهللا  هذا التأويل إىل مكان امللك :وقيلإىل اهللا، ) إليه (:وقوله والضحاك، جماهد

                                                
 .يف النسخ املخطوطة قال  )١(
 .جربائيل) م(يف   )٢(
 .جربائيل) م(يف   )٣(
 ).٥(اآلية : السجدة  )٤(
 ).٤(اآلية : املعارج  )٥(
 . جربائيل):م(يف   )٦(
 ).ت(سقطت من   )٧(
ًجماهد بن جرب املخزومي، من أئمة التابعني فقها وحـديثا وتفـسريا، روى عـن ابـن عبـاس وأم سـلمة   )٨(

 .٥/٢٧٨ األعالم للزركيل ،٥/٤٦٦ طبقات ابن سعد :هـ، ينظر١٠٤وعائشة، تويف سنة 
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٣٥٥

 .عز وجل أن يعرج إليه
 ألف سنة ومخسون ألف سنة كلها يف القيامة يكون عىل بعضهم أطول :وقال بعضهم

وعىل بعضهم أقرص، معناه يدبر األمر من السامء إىل األرض مدة أيـام الـدنيا ثـم يعـرج أي 
 يـوم كـان مقـداره يرجع األمر والتدبري إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع األمر وحكم احلكام يف

 .مخسني ألف سنة وهو يوم القيامة
 فإنه أراد الكافر جيعل اهللا ذلك اليوم عليه مقدار M  À ¿ ¾L:وأما قوله

: مخسني ألف سنة، وعىل املؤمنني دون ذلك، حتى جاء يف احلديث
 قال إبراهيم التميمي :يكون عىل املؤمن إال ال 

 . إخبارا عن شدته وهوله ومشقتهكام بني الظهر والعرص، وجيوز أن يكون هذا
 دخلت أنا وعبداهللا بن فريوز موىل عثامن بـن عفـان عـىل ابـن :وقال ابن أيب مليكة

 :فقال له ابن عباسعباس، فسأله ابن فريوز عن هذه اآلية وهي عن قوله مخسني ألف سنة 
 .انتهى.  سامها اهللا تعاىل ال أدري ما هي، وأكره أن أقول يف كتاب اهللا ما ال أعلمأيام

 وما قبلهـا بـام قالـه ابـن  اهللا أعلم، وأقول يف هذه:قال شيخنا اخللييل رمحة اهللا عليه
                                                

إخبـاره عـن البعـث : ابة، بـابعن مناقب الصح^ إخباره :  يف كتابابن حبان، و٣/٧٥رواه أمحد   )١(
 .من طريق أيب سعيد) ٧٣٣٤(

 يف األصل، ولعله إبراهيم التيمي الذي هو من أجلة فقهاء التابعني، حبسه احلجـاج بـن يوسـف كذا  )٢(
 سـري ،٦/٦٨٥طبقـات ابـن سـعد : ينظر. هـ ومل يتجاوز سنه األربعني٩٢حتى مات يف احلبس سنة 

 .٥/٦٠أعالم النبالء 
 ).ت(ن سقطت م  )٣(
 قـاض، مـن رجــال ،) هــ١١٧ت( عبـد اهللا بـن عبيـداهللا بـن أيب مليكـة التيمـي املكـي ابـن أيب مليكـة  )٤(

 .٤/١٠٢لزركيل ا ،األعالم :ينظر .واله ابن الزبري قضاء الطائف ،احلديث الثقات
 ).م(سقطت من   )٥(
 .هذا): م(يف   )٦(
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٣٥٦

 .واهللا أعلم. عباس هنا جزاه اهللا خريا

¬ « ª ©  ̈§ 
 

© M  « ª : مـن كتابـه الـشايف العزيـز قال اهللا تعاىل يف غري موضـعقد   ̈§
¬L واتفق املفرسون عىل أن الوسع هنا الطاقة، ويف حـديث قـد تـواتر أن الـشارع 

 .: قال^
ــه، وأن يستــسلم وقــد ــأن يقيــد املبــتىل نفــسه لــويل مقتول ــف والقــصد ب  تقــرر التكلي

ع أنفه، وأن يبذل حبة قلبه، وجلحالنـة فـؤاده، للقصاص لفقىء عينيه، وصلم أذنيه، وجد
وقرة عينيه للقتل، والقتل بحد السيف أهون موقعا عىل النفس من قتل بحد فراق، وال بـد 

 هنالك إال بالتسليم والتفويض وتوطني النفس يف ذلك املقـام له من ذلك، وال سالمة له
 وسع النفس وال طاقتهـا  من علم بالرضورة أن هذا مما ليسدالدحض وإال فاهلالك، وق
 .وإهنا نفارة منه مشمأزة عنه

 يمنــع مجاحهــا ويــردع شامســها فـارس اإليــامن، ولــواله لطوحــت بــه املطــاوح وإنـام
ــرس والعــرس  ــة القويمــة، بــل مــا معنــى الي  يف[املهلكــة، فــام معنــى اآليــة الكريمــة، والرواي

 الال إياه، أوضح لنا كل ذلك حتـى ، وما املراد بالوسع الذي ال يكلف املتعبد إ]احلديث

                                                
 ).٢٨٦(اآلية : البقرة  )١(
الدين : اإليامن، باب:  يف كتابالنسائيو) ٣٩(الدين يرس : اإليامن، باب: تاب يف كالبخاريأخرجه )  ٢(

 .من طريق أيب هريرة) ٥٠٤٩(يرس 
 ).ت(سقطت من )  ٣(
 .يف): م(يف )  ٤(
 ).ت(سقطت من )  ٥(
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٣٥٧

 عىل بصرية من أمر ديننا، فإنه ال بد لنا من ذلـك، وال عـذر  يف لبس منه، ونكوننكون
 .جلاهل، ولك عظيم األجر وكريم الذخر

 
 به، فال تك يف مرية  إن دين اهللا يرس كله ال عرس فيه، وال تكليف ملا ال طاقة لهنعم

، فـإن اهللا سـبحانه قـد تعبـد اخللـق بـاإليامن، وأمـرهم ذلـكق، وال شـك يف من هذا إنه احل
 والزكاة والصيام واحلـج، ورشع هلـم تـرك ]الصالة[بالعدل واإلحسان، وفرض عليهم 

املحرمات واملآثم، ومنعهم من اجلور واملظامل والقبائح كلها، وهذا كله عىل املـوفقني سـهل 
يطانه وهـواه، وخـالف أمـر اهللا وهـداه، فـنقض بنيـة يرس، وليس هو بالعرس، فمن اتبـع شـ

 ] خيفى عىل قائلال[مواله، فظلم منه تعمده فأرداه فأثر فيها جراحا أو قتال رصاحا، فقد 
بأنه يف حينه قد خرج خمتارا يف هذا الفعل عن اليرس الذي هو من دينه، واهللا تعاىل هو احلكم 

 .العدل، وله يف خلقه احلكم العدل
 من إنفاذ عدله فيه كام توجبه السياسة وتقتضيه، وال سبيل إىل إنفاذ العـدل يف  بدفال

 القتل؛ لتساوي اخللق يف أحكـام احلـق فـإيالم هذا املوضع إال بام يوجبه من القصاص أو
 بسواء، وتلك جريرته عىل نفسه فال نقص واءاجلارح أو القاتل بإيالم املجروح أو املقتول س

 قدمت أيديكم وما ربك بظالم للعبيد، أال وإن احلكم بغري هـذا يقتـيض  بامذلك، وال مزيد
الظلم واجلور، واهللا منزه عنه، وقد اتضح أن وقوع هذا فيمن يستحقه ليس من أمر دينه يف 

                                                
 .تكون): م(يف)  ١(
 .تكون): م(يف)  ٢(
 ).م(سقطت من )  ٣(
 ).ت(سقطت من )  ٤(
 .ليخفى): ت(يف)  ٥(
 .و: )ت(يف)  ٦(
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 رشيعتـه، فالـدين يشء، وإنام هو جنايته عىل نفسه ملخالفته أمر دينه، وخروجه عن حض
Mu ريرته عليه يرس وال تكليف فيه، ومن بغى فج  t s  r  q  pL. 

 القول يف احلدود والعقوبات التي اقتضتها أحكام السياسة، إلقامـة نـواميس وهكذا
العدل ذبا عن حمارم اهللا تعاىل إذا انتهكت، فإهنا من واد واحد، وقـد اقتـضاها مقـام العـدل 

مـن باحلكمة والفـضل، ولـيس ذلـك مـضادا لكـون الـدين يـرسا، فإهنـا يف األصـل ليـست 
العبادات املرشوعة عىل املكلف، وال مما أمر باإلتيان بام يوجبها قطعا، وإنام اقرتفها الفاعـل 
جناية عىل نفسه، فاستأهلها بحكم السياسة والعدل، صونا عن انتهاك محى اهللا تعـاىل، فـإن 

 العبيـد مـةلكل ملك محى، ومحى اهللا حمارمه، فانتهاك حرمة اهللا تعـاىل أشـد مـن انتهـاك حر
 .اقتحام البيوت وغريهاب

 ذلك هيدر الدم بإقامة احلدود يف هذا كذلك، أال وإن هـذه احلـدود والقـصاص ويف
والقتل ونحوها قد أشبهت معاين احلقوق فمن وجب عليه حق يف نفس أو مال فال بد مـن 
أدائه لربه، فقد خيـرج الغنـي مـن أموالـه أمجـع إذا وجبـت عليـه احلقـوق فيهـا وال بـد، كـام 

 . النفس إذا وجب احلق عليها املحبة عليه ببذلتتضاعف
 كان قبل أن جير عىل نفسه أو ماله يف سالمة من ذلك كله، ومل يكن من ذلـك يف وقد

 التكليـف بـه بأسـباب خارجيـة صـدرت مـن فعلـه، لاألصل مما أمر به يف دينه، وإنام حـص
ليه، وليس ذلك بقادح بواسطة هواه ونفسه وشيطانه، فلم يكن يف الدين ما حيط الواجب ع

ال يطـاق، فـإن عـذاب اهللا تعـاىل   لتكليف ماكونه غري رس، وال مقتضيايف الدين، وال مفيد 
 .وغضبه هو الذي ال طاقة به ألحد أبدا

 رمحته أن رشع بحكم عدله القود والقصاص ملن تاب من بغيه ورام اخلـالص، ومن
                                                

 .خط): م(يف)  ١(
 ).٢٣(اآلية : يونس)  ٢(
 .لبذل): م(يف)  ٣(
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٣٥٩

رح من العذاب الرسمدي، ببذل نفس فقد سهل له املخرج من اهلالك األبدي، وأتاح له الف
غايتها املوت، وهنايتها الفوت، فكان له يف ذلك أوسـع رمحـة، وأوضـح ختفيـف، مـع قطـع 

 احلال، وال بـد  بحكم القهر الذي تقتضيهلعدلالنظر عن شدة اإليالم احلاصل يف مقام ا
 أصـال، هـذا لعدم اتصافه تعـاىل بـاجلور، ولكونـه الغيـور الـذي ال يـرىض بانتهـاك حمارمـه

 :والتحقيق يف تكليف ما ال يطاق أنه عىل نوعني
ما ال طاقة به حقيقة وعقال، كتكليف القاتل أن حييي من قتله، أو اجلارح أن : أحدمها

يربىء املجروح من جرحه من ساعته، وأن يرفع عنه األمل قبـل انـدمال جرحـه، أو أن يـرد 
عه ونحوه، فهذا الباب مـن تكليـف مـا ال عينا قلعها أو يدا قطعها، أو عضوا باندمال موض

طاقة له به،وال جيوز عىل اهللا تعاىل أن يوجبه بعدله عىل أحد من خلقه، كـام ال جيـوز تكليفـه 
 .أن يعرج يف اهلوى، أو يرقى يف السامء أو خيط القرآن فيثبته عىل صفحات املاء

، فإنه من املمكن، وقد ما ال طاقة به عادة طبعا، وليس باملمتنع تكليفه رشعا: وثانيهام
تدعو احلاجة إليه ألمر أهم منه، فيكون التكليف به حسنا، وال يلتفت إىل كراهيته يف النفس 
وبشاعته يف الطبع، فإن األمارة بالسوء ال رأي هلا وال حكـم فـيام اقتـضت احلكمـة إلزامهـا 

 واخلـروج  القـود والقـصاص،إياه، وهذا الباب هو الذي وقع منـك البحـث فيـه كـإلزام
بالنفس واملال يف احلج واجلهاد، ومنه ما وقع لبني إرسائيل قديام من قتل أنفسهم توبـة مـن 

 .اهللا عليهم، ورمحة منه هلم
 ذلك أنه اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنـة يقـاتلون يف سـبيل ومن

 ممـا لـيس يف ورة أنـهاهللا فيقتلون ويقتلون، وهذا باب واسع كبري، وليس هو مما يعلم رض
وسع النفس، وال طاقتها، وإن كانت مشمئزة نافرة منه، فإن طبعها الذميم وخلقها اخلبيث 

                                                
 .يقتضيه): م(يف)  ١(
 .كالم): ت(يف)  ٢(
 .فإنه): م(يف)  ٣(
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٣٦٠

، وإن كانت مما تقوى عليه، وال صعوبة عليهـا لديـه، لدينيةليفر عن حتمل أعباء التكاليف ا
د عىل نفـسه، فكيف باملستصعبات من مثل هذه األمور املتعبات، واملشاق التي أدخلها العب

 . به إىل حلول رمسهفكانت هي السبب إىل ما يفيض
 حيكم فال راد ألمره، وال معقب حلكمه، فالقول بأن هذا مما ال طاقة به إنـام هـو واهللا

من قبيل العادة والطبـع، ومقتـىض مألوفـات الـنفس، والركـون إىل الدعـة والراحـة بتـوفري 
ة به لظهور املصلحة يف غـريه، لـشمول العـدل  ال عربدواعي احلظوظ العاجلة، وذلك ما

ووجود اإلنصاف الذي به قوام نظام املاملك يف العامل كلـه، ولـوال دفـع اهللا النـاس بعـضهم 
ببعض لفسدت األرض، ولكـن اهللا ذو فـضل عـىل العـاملني، فوجـود العـدل منـه هـو غايـة 

© M : الفضل، وهلذا قال   ̈§ ¦ ¥ ¤L. 
هذا الباب يتسع فلنمسك عن املزيد، وإن يف ذلك لذكرى  رأيت أن اخلوض يف ولقد

 . فيهفلينظرواهللا أعلم، . ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 : آخر هلذه املسألة الرشيفةجواب
 كالم يف غاية احلسن وهناية الرشف، وهـو مـن جوامـع »دين اهللا يرس«:إن قوله: قال

ن إذا اعتـــربت احلقيقـــة مثـــل قولـــه ، فحكمـــه يف الـــوز^كلـــامت احلـــديث عـــن النبـــي 
M8 7 6تعاىل  5L وهي كذلك فال شك يف الدنيا واآلخرة، فدينه تعاىل 

باعتبار تكاليفه األصلية التي ورد هبا مطلق األمر منه أو النهي عنه هو كذلك وهو الـسبيل 
ة فيه، ، فتكون للمكلف به احلجااملوصل إىل جنة اخللد ودار النعيم، فال جيوز أن يكون عرس

 .وهللا احلجة البالغة عىل عباده
                                                

 .يقيض): م(يف)  ١(
 ).ت(سقطت من )  ٢(
 ).١٧٩(اآلية : البقرة)  ٣(
 ).١٥٦(اآلية : األعراف)  ٤(
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 ذلك باعتبار األحكام والعدل وإن كان ذلـك مـن الـدين ففيـه خـاص وعـام وليس
باعتبار املقام فإن موضع العدل واجلزاء والعقوبات، وإن كان من أمر الدين، فـإن لـه شـأنا 

ن، وهذه كتب هذه كتب األديا: آخر لغة وعرفا، وهلذا خص الفقهاء يف مسائل الفقه فقالوا
 .األحكام وهكذا

 هذا فاملراد بالدين امليرس، ما ثبت التعبد به ابتداء بأمر إهلي فيام يدخل حتت قوله فعىل
M  I H G F :تعاىل  E D CL  وال يشمل ذلـك مـا تقتـضيه سياسـة
 من االنتقام، والقهر للعصاة وأهل البطش والفساد، من موجبـات القتـل واألرس العدل

 . أحدهم بعد املوافقة، فليس له إال حكم ما ثبت عليهالقصاص، ولو تابوالطرد و
M 8 7 6 : أنزلــت قولـه تعــاىلملـا:  قيــلوهلـذا  5Lا تطـاول هلــ 

: ;  M :، فزعم أنه يشء فبكت بقوله تعاىل-لعنه اهللا- املالئكة إبليس طريد
 <Lاآلية ختصيصا ز ملفهومها عـن التمـسك بعمومهـا، وجيـو ،يف رصيـح اآليـة 

وصحيح تلك الرواية أن حيمال عىل عمومها، بتأويل خاص هلام، فإن رمحته تعاىل عىل أوجه 
شتى ولكل فريق ما خيصه منهـا باعتبـارات تليـق بـه، كـام أن ديـن اهللا يـرس عـىل كـل مبـتىل 

                                                
 .)٥٦(  اآلية:الذاريات)  ١(
 .العقل): م(يف)  ٢(
 .ثاب): ت(يف  )٣(
 .إنام): ت(يف)  ٤(
 ).١٥٦(اآلية : األعراف)  ٥(
 ).ت(تكررت يف )  ٦(
 ).١٥٦ (اآلية: األعراف)  ٧(
 .ًختصصا): ت(يف)  ٨(
 .فيجوز): س(يف)  ٩(
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٣٦٢

 .ومعاىف، ولكن هذا باعتبار، وذاك باعتبار آخر
ليه فال نطيل به هاهنـا، وعـىل نحـو هـذا يطـرد  مىض يف اجلواب األول ما يدل عوقد

القول يف تكليف ما ال يطاق، فإن كان املراد به ما يستحيل كونه فهو عىل إطالقه، وإن كـان 
 ما فوقه املعنى به ما تكرهه النفس، وينفر عنه الطبع، وال حيتمله اإلنسان من شدة األمل أو

. ىض مـا دل عـىل ذلـك مفـصال، وكفـى بـهفالرشع قد يوجب هذا، والعقل ال يأباه، وقد مـ
. فيهنظرواهللا أعلم، فلي 

 
 

 ؟ بدو هذه السورة، مثل حم عسق وكهيعصيف تأويل قوله تعاىل يف
 

 هـي مـن أسـامء اهللا :وقيـل،  هي أسامء للسور:فقيل قد اختلف املفرسون يف ذلك،
 .ن حكيم، وامليم من جميد، والعني من عليم وهكذا إىل آخرهاتعاىل، فاحلاء م
 اهللا باألسـامء الدالـة عليهـا كالكـاف  أقسم:وقيل إهنا حروف أقسم اهللا هبا، :وقيل

  إنه ذكر هذه احلروف عىل سبيل التعديد حتديا ملعجـزة:وقيلمن كايف، واهلاء من هادي، 
 حيسن شيئا من ذلك، فآتاهم من حروف املعجم ًللمعارض مع كون النبي اآليت هبا أميا ال

نصفها األرشف، فذكر من املهموسة نصفها، ومن الـشديدة نـصفها ومـن الرخـوة نـصفها 
                                                

 .و): ت(يف)  ١(
 ).م(سقطت من )  ٢(
 .السور) م(يف )  ٣(
 .اسم) ت(يف )  ٤(
 .للمعجزة) م(يف   )٥(
 ً.أمثاال): ت(يف   )٦(
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٣٦٣

ومن املطبقة نصفها ومن املجهورة نصفها، ومن املنفتحة نصفها، ومن القلقلة نصفها األقل 
لثقلهــا، ومــن املنخفــضة لقلقلتهــا، ومــن اللينتــني نــصفها، ومــن املــستعلية نــصفها األقــل 

 نصفها األقل، ومما يدغم فمنها نصفها ، ومما يدغم يف مثله وال يدغم يف املقاربنصفها
 .األكثر، ومن الذلوقية ثلثيها، وكذا من احللقية لكثرة دورها يف الكالم

 فذلك بـام ذكـر فكأنـه حتـداهم بـاحلروف كلهـا، وباجلملة مما مل يذكر مكتوب عليه
 خاطب أهل األرسار احلرفية من الكتـب القديمـة ممـا ذكـره مـن احلـروف النورانيـة وكأنام

املعروفة عندهم، وأرضب عـن احلـروف الظلامنيـة كلهـا، فـسبحان مـن دقـت يف كـل يشء 
 .حكمته، وبيان ذلك مما يعجز الفقري عنه فال يبلغ إليه

 

 
  التــــــي منجيــــــات ســــــميت ســــــورإن 

 
  خـــذ نظـــم أســـامئها كالـــدر يف الــــسلك

ـــــصلت ال   ـــــس وف ـــــرز وي ـــــف وج   كه
 

  دخـــــــان واقعـــــــة باحلـــــــرش وامللـــــــك
ــــاك هبــــا   ــــبع أت ــــدى س ــــات الع   ومهلك

 
  بيــــت بتوريــــة مـــــن أحــــسن الـــــسبك

ــــــضحى   ــــــروج طــــــارق ب   مزمــــــل يف ب
 

ــــسك ــــريش يف شــــذا امل ــــدر ق ــــرشح ق   ل
  واملنقـــــــذات لنـــــــا ســـــــبع بكوثرهـــــــا  

 
ــــت ــــت وس ــــكواف ــــد كاحلب ــــا بع    تليه

   
 

ِهل يصح عندك سيدي ما يوجد عن قومنا يف أن هللا تعاىل آيات أنزهلا عىل نبينا حممـد  ِّ
                                                

 .زيادة األقل) م(يف   )١(
 .املتقارب) م(يف   )٢(
 .عله): ت(يف   )٣(
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٣٦٤

  فقـد زعمـوا أن آيتهـا قـد نـسخت قراءهتـا،؟، ثم نسخ قراءهتا، وأبقى حكمها كالرجم^
 بعـض الكتـب املغربيـة، وبقينـا  يف]يوجد أيضا[وأبقي احلكم منها أوال، ولعل مثل هذا 

َّشاكني يف صحته؛ ألن حكم الرجم عندنا أن السنة قد جاءت به، تفضل بإيضاح ما عنـدك 
 .فيه

 
 اهللا أعلم، والذي عندي يف هذا أنه مما حيتمل وجه الصحة فال يبني يل وجه إنكاره 

 فقد M% $ # " ' & L :قال اهللا تعاىلبعد ثبوت معناه من كتاب اهللا تعاىل، 
أثبت الوجهني النسخ واإلنساء، فالنسخ فيام بقي لفظه ونسخ حكمه بحكم آخر، واإلنساء 
ال يكون إال فيام يفلت من الصدور، فلم يبق لفظه وال معناه، وقد ورد احلديث يف مثل 

 .يف النظر صحيح  يؤكده، فيدل عليه ويؤيده، وهوهذا
 فغـري بعيـد، والقـول بـأن ، وبقي احلكم هبـاوما روي من آية الرجم وأهنا مما أنيس

احلكم به اآلن من السنة هو األظهر؛ ألن املنيس من اآليـات مل يثبـت التعبـد بـه جزمـا، وال 
 .قامت به احلجة أبدا

: ورواية من يروي أن فيام أنزل اهللا آية الرجم
نه غري مالئم للمعنى، وال الئق بلفظ القـرآن، وال قريـب ، كأ

                                                
 .ًأيضا يوجد) م(يف   )١(
 ).١٠٦(اآلية : البقرة  )٢(
 .هذه): م(يف   )٣(
رجم :  يف احلدود، بابومسلم، )٦٨٢٩(االعرتاف بالزنا : احلدود، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٤(

 يف الرتمــذي، و)٤٤١٨(يف الــرجم : احلــدود، بــاب:  يف كتــابأبــو داود، و)٤٣٩٤(الثيــب يف الزنــا 
 . حديث حسن صحيح:وقال) ١٤٣٧(يف حتقيق الرجم : احلدود، باب: كتاب

 .ينظر ختريج احلديث السابق  )٥(
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٣٦٥

 :من الصواب يف يشء ملعان
أن ما أنساه اهللا عباده من هذا النوع فـال سـبيل إىل حفظـه البتـة، وإال فلـيس : أحدها

 !؟بمنيس، وإذا كان حمفوظا فام له ال يقر يف موضعه
 .أنه ال يثبت لفظ الكتاب العزيز: وثانيها
 احلكم بالشيخ والشيخة يف موضع املحصن واملحصنة، وبينهام البـون تقرير: وثالثها

واهللا . ه، فلينظـر فيـهقلنـاكام ال خيفى، فدل باللفظ واملعنى عىل ما تفرسناه فيها إن صـح مـا 
 .أعلم

 
 

 ال يعلـم اليـوم أحـدا يقـرأ القـرآن بتجويـد، وإن :يقول إن الشيخ نارص بن أيب نبهان
 لو سمعت أحدا يـدعي : قالكتب التجويد من قومنا ال يصح االعتامد عليها يف ذلك، وإنه

 .جتويده وهو إمام ملا صليت خلفه، هذا كالمه فأوضح لنا حقيقته، والسالم عليك
 
 ال يعلم فذلك إخبار عن علمه بقراء زمانه، وغري مكلف ما مل يطلع عليـه، :أما قوله

 إنه ال يوجد يف دهرك من يعلم جتويده، وحيسن ترتيله وترديده؛ ألن ولذلك مل يقل بالقطع
هذا مقتضاه القطع بالغيب، وتعاطي الغيـوب مـن العيـب، فلـذلك نـزه الـشيخ نفـسه عـن 

 .ذلك، ثم إنه مل ينكر هذا العلم التجويدي، وال قال ببطالنه
ق من حـديث وإنام أخربك عدم العلامء به فيمن وجد من أهل زمانه، وإين ألقول بح

إين ال أعلم يف دهرنا من أهل عرصنا من هو يف مرصنا بالتجويد خبري، عامل بـصري، : صدق
فـإن كنــت واجـدا ولــو واحـدا فــدلني عليـه، ودعنــي مـن املتكلفــني الـذين يــدعون العلــم 
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٣٦٦

 مـنهم ميمونـا عـىل ذلـك مأمونـا، بجوامعه، وهم حيرفـون الكلـم عـن مواضـعه، مل نجـد
نرىض به لنا أسوة، واملصنفات املذكورة ولو كانت مشهورة فـال يمكـن فنتخذه لنا قدوة، و

تعـاطي ذلـك العلـم منهـا بالنقـل عنهـا؛ إذ ال بـد فيـه مـن مـشاهدة شـيخ يريـك رســومها، 
ويكشف خمتومها بعد ختلصه مـن رياضـة نفـسه، متفرغـا لتمـرين غـريه بإدراجـه يف سـمط 

اضـة اللـسانية بأحكـام املخـارج املجاهدات، بمعاهـدات تلـك الرياضـات، فإنـه علـم الري
احلرفية، باألنواع الكاملية من عجائب صفاهتا عىل قوانني اختالفاهتا أو ائتالفاهتا، مع تنـوع 
مواقعها يف مراتب مواضعها بمحكم درجاهتا ودقائقها ورقائقها، وما أظنك عارفا بكيفيـة 

يـب، وبنـاء عجيـب، قـد هذا العلم أصال، وإال ملا استنكرته مما سمعته جهـال فإنـه علـم غر
وجدناه مأثورا، يف الكتب مـسطورا، فلـم نـستطع عبـورا يف بحـره لبعـد قعـره، ومل نـستعن 
لتعريفـه مـن الكتـب بتوصــيفه إال لنتحـدث بـام وجـدنا كــام اسـتفدنا، كقـوهلم يف خمارجهــا 

 وذلوقيـة وشـفوية وهوائيـة، أو صـفاهتا األصلية حلقية وهلوية وشجرية وأسـلية ولثويـة
ورية كاجلهر واهلمس والرخاوة والشدة واملنفتحة واملنخفضة واملـستعلية واملـضمنة، الرض

 واملـستطيلة واملهتويـة والقلقلـة، أو نعوهتـا اجلامليـة احلـسنية واملذلقة والصفري واملتفـشية
الكاملية كالرتقيق والتفخيم واإلمالة والفتح والتسهيل والتخفيـف، واإلخفـاء والقلـب أو 

َّالروم أو اإلشامم وهلم جرا يف سائرها إىل آخرها بتفاريع وجوهه، عىل اختالف اإلدغام أو 
 .أنواعها، بمراعاة اجلائز فيها حال وصلها، أو الوقوف عىل فصلها

: وقد وجدت منها يف الوقف عىل اهلمزة من الوجوه املروية حلمزة مخسة وعرشين يف
فـأين ) إن أوليـاؤه (: قولـهجهـا يف، وسـتني و)قل أؤنبئكم: (، وسبعة وعرشين يف)هؤالء(

رجال هذا امليدان، وفحول هذه األفنان، قد ضمتهم األرماس، وغيبت منهم الناس، وبقينا 
                                                

 .جتد): ت(يف   )١(
 .لتوثة: يف النسخ املخطوطة  )٢(
 .املنفشية) ت(يف   )٣(
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من وجود أمثاهلم عىل اليأس، فكان األوىل بنا الرجوع إىل لساننا السليقي، وإنـه بحمـد اهللا 
 .لعريب

الكالم، وذلـك بعيـد وكان الشيخ قد ظهر له من حال املتكلفني ما حاصله تـشدق بـ
عن املرام، فلذلك شدد النكري فيه وقال، فكالمـه صـحيح لكـن عـىل ختـصيص معلومـه ال 
يتناول الكل بعمومه، فلو وجد اخلبري به لكان القول باستحسانه منه قـوال فـصال، ولـصار 
الرجوع إليه أصال، وغري ملوم أنت إن ذهب بك العجب إىل كـل مـذهب، فـاملرء عـدو مـا 

 .المجهل، والس
 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، أنزلـه كتابـا حمكـام قـيام احلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجـا

ســلام إىل الرشــد ومنهجــا، وأرشق بــاحلق المــع أنــواره فاضــمحلت مــن الباطــل غياهــب 
 كان له يف التصدي ملعارضيه مرجتى، وجعل منه الدجى، وحكم بصوارم أحكامه أطامع من

 .ملن متسك بحبله املتني أوثق عروة وأمنع حصن وملتجا
أمحده محدا أرجتي يل به من الذنب خمرجا، وأشكره شكرا ينيلني هـدى منـه وتوفيقـا 

 .وفرجا
وأصيل عىل نبيه حممد وآله وأصحابه أهل البصائر واحلجـى، وأسـلم عليـه وعلـيهم 

 .سن الثناء عليهم مدبجاسالما عىل ح
 :أما بعد

                                                
 .ِّقيام: زيادة) ت(يف   )١(
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فإن كتاب اهللا هو النور البهي، واملنهج الـسني، واحلبـل القـوي، كلـت األلـسن عـن 
استكامل صفات كامله، وأذعنت البلغاء بالعجز عن اإلتيان بكلمة واحدة من مثاله، فهو ملن 

 .متسك به نور وهدى، وملن نبذه وراء ظهره نقمة وردى
 وجب عىل حفاظه أن يعتنوا بمعانيه وألفاظه، وال يتمكن مـن وملا كان األمر كذلك

ذلك من ال يدري أين موضع الطريق، ومن ألقى بنفسه يف البحر املحيط فكم ثم من غريق، 
وملا وجدت الناس قد اختلفوا يف اجلائز من حكمه، بمن اعتنى بتالوتـه أو رسـمه، سـألت 

 . فيطلعني عىل ما مل أهتد إليه من أحكامهاهللا أن يتداركني بام أنزل من اهلدى يف كالمه،
 البعيدة، ونظمت ما استخلصته نفيس مـن فرائـدها فعمت متوغال يف تلك اللجج

ومل تــزل » الــدرة النورانيــة، يف األحكــام القرآنيــة« ســلك هــذه القــصيدة، وســميتها بـــيف
وهلــا لطالهبــا، البواعـث تطــالبني بعــد تكميلهــا، بــأن أرشع يف إيــضاح تأويلهــا؛ ليــسهل تنا

وليهتدي من رام الدخول إىل باهبا، فقمت أحاول إىل ذلك واملوانع موجودة، ويد املـساعد 
 .عىل ذلك مفقودة، إال أن يمدين اهللا بيد من توفيقه، ونور هدى يرشدين إىل سلوك طريقه

فأوضح اللهم لعبدك طريق احلق املبني، واهدين اللهم إىل سبيل الرشاد فقد متسكت 
 املتني، متوسال إليك بكتابك الذي أنزلته، ومتشفعا إليك برسولك الـذي أرسـلته، بحبلك

 . هاد ومعنيأن متدين بلطيفة هدى من لطائف أنوار تسديدك املبني، فأنت يارب خري
 :وهذا رشوع االبتداء يف سلوك هذا املنهج القويم بعد التزام االفتتاح بكلمة

 

 

                                                
 .اللحج): م(يف   )١(
 .من): ت(يف   )٢(
 .زيادة كل): ت(يف   )٣(
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  د يـــــا اهللا الكـــــريم املنـــــزللـــــك احلمـــــ

 
  مـــن الـــذكر مـــا فيـــه اهلـــدى والتــــذلل

ـــــه    تبـــــارك أهـــــل احلمـــــد واحلمـــــد كل
 

  بغــــــــريك يــــــــا حممــــــــود ال يتأهــــــــل
ـــذي  ـــع ســـالم عـــىل ال ـــى صـــالة م   وأزك

 
   إليــــــه كتــــــاب اهللا بــــــالوحي منــــــزل

ــــد  ــــي حمم ــــادي النب ــــصطفى اهل ــــو امل   ه
 

  رســـــــول اهلـــــــدى املـــــــدثر املتزمـــــــل
ــــــــــــاب  ــــــــــــحابه واآلل والت   عوهموأص

 
ــــدل ــــرش من ــــه يف الن ــــالم من ــــيهم س   عل

  وبعـــــــد فـــــــإن اهللا أنـــــــزل للهـــــــدى 
 

ـــــل ـــــأن جمل ـــــون ش ـــــه يف الك ـــــا ل   كتاب
ــــــــه  ــــــــه وإن   عظــــــــيم بتعظــــــــيم اإلل

 
  لنــــــور إىل هنــــــج الرشــــــاد موصـــــــل

  هـــــو العـــــروة الـــــوثقى فيـــــا متمـــــسكا 
 

  بــــــه فــــــزت فهــــــو الــــــشافع املتقبــــــل
ـــــب  ـــــن عجائ ـــــه م ـــــا يف آي ـــــن م   ومل تف

 
  لكتـــــــاب عزيـــــــز مـــــــصدق وممحـــــــ

:  أي ناطق بالصدق فيام جاء به مـن وعـد ووعيـد إىل غـري ذلـك مـن قولـك:مصدق 
القاطع احلجة واألعـذار، واشـتقاقه مـن : واملمحل. أصدقني فالن إذا وجدت قوله صدقا

املحل فإن خمالفه مقطوع احلجة عادمها، أو املهلك فإن خمالفه هالك ال حمالـة، وألن املحـل 
 يف وصـف ^لغائب إال نقمـة، واللفظتـان مهـا مـن كـالم النبـي من املهلكات فال يقع يف ا

 .القرآن
  فيـــــــا تاليـــــــا آي الكتـــــــاب مـــــــرتال

 
ـــــا مـــــن يرتـــــل ـــــه ملـــــا حيييـــــك ي   تنب

  ففيـــــه شـــــفاء للقلـــــوب مـــــن الـــــردى  
 

  وفيــــه اهلــــدى مــــن عنــــد ربــــك منــــزل
ــــــة   ــــــز حتف ــــــه الع ــــــك يف أحكام   ودون

 
ــنظم باإلحــسان واحلــسن جتمــل     مــن ال

ـــــور   ـــــن الن ـــــا م ـــــارةعليه ـــــايب ش    الكت
 

ـــــــل ـــــــاجلامل مكل ـــــــديع ب   وحـــــــسن ب
احلـسن واجلـامل والزينـة واللبـاس :  هي اليشء الغريب املستطرف، وإشارة:التحفة  

                                                
 .حتمل): ت(يف   )١(
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أي البـس إكليـل وهـو يشء يف :  نور القرآن العظـيم، ومكلـلاحلسن، والنور الكتايب هو
الذي بلغ النهايـة : يع كالعصابة مرصع باليواقيت واجلواهر الفاخرة، والبدتيجان امللوك

 .كأنه مبتدع مل يعهد مثله
  مــــــن الــــــدر نورانيــــــة إن وصـــــــفتها

 
  ّوســـــميتها بـــــل هـــــي أهبـــــى وأفـــــضل

 . اللؤلؤة العظيمة:الدرة 
واملعنى أن املنظومة املشار إليها إذا وصفتها فهي من الدر، وإن سميتها فهي كذلك؛ 

إىل النــور، أي ذات األنــوار الكثــرية  والنورانيــة نــسبة هلــا» الــدرة النورانيــة«ألن اســمها 
 الدرة التي هي من بعض أحجار  بل هي أهبى أي أكثر هباء من: قالواألضواء اهلائلة، ثم

البحور، وذلك ألن غاية الدرة إنام هي حجرة ملقاة يف جلة البحر، فال توازن فـضيلة العلـم 
، فـإن ذكـر الـشمس املنـرية ممـا  تعـاىلوأنواره، وال سيام إن كان ذلك من أنـوار كتـاب اهللا
 بل هي أهبى وأفـضل، وتـشديد : قاليصغر مع ذكره، فضال عن اجلواهر األرضية، فلذلك
 .الياء من هي لغة فصيحة، وبل هو حرف لالستدراك

  فــــال تتعجــــب حــــني وافتــــك ســـــهلة
 

ــــل ــــشعر جمب ــــن ال ــــو ع ــــاطر ينب   ويل خ
ـــا  ـــذكر أضـــحى مجوحه ـــات ال   فمـــن برك

 
  تـــــــذللمروضـــــــا لـــــــه إن أدن منـــــــه 

أي يتجاىف عنه، ويتباعد، من نبا :  هو الذي خيطر بالقلب، وينبو عن اليشء:اخلاطر 
جنبه عن الفراش إذا مل يطمئن عليه، أو يكل وجيبن من نبا حد السيف إذا كل عن الرضيبة، 

إذا انسدت القرحية عليه، وأصله من أجبل احلافر اذا أصاب اجلبل، فتوسع : وأجبل الشاعر

                                                
 .و): ت(يف   )١(
 .امللك): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .و): ت(يف   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
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 أي أمسك، وأصله من إكداء احلافر، وهو M º ¹ ¸L :  قوله تعاىلفيه كام يف
الفرس الذي : أن تلقى كدية وهي صالبة كالصخر فتمنعه عن احلرص الصخر، واجلموح

 .يغلب صاحبه، ورياضته تذليله، راض فهو مهر مروض أي مذلل
ا يف طي ومعنى البيتني وصف هذه املنظومة بسهولة الرتكيب، وعذوبة اللفظ، مندجم

االعتذار من الناظم باالعرتاف بأنه ليس هو من علامء هذا املجال، فـإن الـشعر قـد يتجـاىف 
 .عنه فال ختطر به اخلواطر عىل قلبه، فهو عن ذلك جمبل وبه معرتف

وأما اتفـاق هـذه األبيـات فـإنام هـي لطيفـة وقعـت مـن بركـات الـذكر وهـو القـرآن 
ة عليه تيرس ما صعب عليه، فتسخر له اجلموح بعد العظيم، فبواسطة الذكر وبركاته الفائض

 .، وأضحى العسري عنده سهلة متواتيا واحلمد هللاما كان عاتيا
ـــــسددا ـــــن يل م ـــــا رمحـــــن ك ـــــارب ي   في

 
ـــــــك ممحـــــــل ـــــــن رجائ ـــــــإين إال م   ف

  وكـــــــن يل معينـــــــا للرشـــــــاد موفقـــــــا 
 

ــــــــل ــــــــك مؤم ــــــــق من ــــــــإين للتوفي   ف
ــــــوكيل  ــــــك ت ــــــك يل حــــــسب علي   وإن

 
ــــه  ــــن حــــسب علي ــــلتباركــــت م   التوك

 . لزوم القراءة وندهبا، ومن أفضل األعاملبيان يف موضع 
 

 

 
                                                

 ).٣٤(اآلية : النجم  )١(
 .عانيا): ت(يف   )٢(
 .يف: زيادة): ت(يف   )٣(
 وقد ذكر أهنـا مل تالئمـه، وأنـه قـد تراجـع عنهـا كـام هـو مثبـت يف -هللارمحه ا-هذا آخر ما كتبه الشيخ   )٤(

 .رسالة سابقة
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: ما تقول شيخنا يف احلديث املـشهور
؟ِّ بني لنا معناه، واكشف لنا فحواه 

 
 . عىل سبعة أحرف أي عىل سبعة يف القراءة، ويرده أن ذلك قلام جيتمع يف كلمة:قيل
بلغة قريش ومتيم، وعدوها كذلك، وهي متفرقـة يف القـراءة :  عىل سبع لغات:وقيل

أقـرب فيها يف القرآن كله، وإن مل جتتمع كلها يف كلمة بعينها فهي كذلك، وسـياق احلـديث 
 :فقـال؛ ألنه ورد بعد تنازع بعض الصحابة يف القراءة ىإىل الداللة عىل هذا املعن

. 
أمـر وهنـي، ووعـد ووعيـد، وناسـخ ومنـسوخ، وقـصص :  عىل سـبعة أقـسام:وقيل

 .واهللا أعلم. وأمثال، ومها القسم السابع وهذا أبعدها
 

 
: وجدنا رواية يف األثر الصحيح، وهي

؟ ما صفة هذا اإلخالص 
                                                

 ومـسلم، )٤٩٩٢(أنزل القرآن عـىل سـبعة أحـرف : فضائل القرآن، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(
 يف النـسائي، و)١٨٩٦(بيـان أن القـرآن أنـزل عـىل سـبعة أحـرف : صالة املسافرين، بـاب: يف كتاب
 .ريض اهللا عنه-من طريق عمر بن اخلطاب ) ٩٣٧(جامع ما جاء يف القرآن : فتتاح، باباال: كتاب

...  بلغني أن عمر بـن اخلطـاب: قالمن طريق أيب عبيدة) ١٤(ذكر القرآن :  يف باباإلمام الربيعوأخرجه 
 . مسلمثم أورده كام يف رواية

 .سبق خترجيه  )٢(
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من أخلص هللا تعاىل دينه وإيامنه وجسمه وفؤاده ورسه ولسانه فجر اهللا ينابيع احلكمة 

، وهـذا ال يكـون إال بـالتجرد التـام، -إن شاء اهللا تعـاىل-من قلبه عىل لسانه بفضله وكرمه 
واالنقطــاع عــن العالئــق، والتبتــل إىل اهللا تعــاىل بتــصفية القلــب عــن مجيــع الــشوائب 
والكدورات، وإلزامه دوام احلضور مع اهللا تعاىل، حتى تتجىل عليه لوامع األنوار اإلهلية من 

 . وجوده إىل حرضة شهودهاحلرضات القدسية بالتجيل عن
 ينابيع احلكمة من قلبه ؛ ألنه الذي تتفجرملشار إليه هنالك عىل ذلك فهو افإذا ثبت

 .واهللا أعلم. عىل لسانه
 

:  شيخنا يف الرواية عن أهل العلم:تقولما 
 تفضل بني لنـا هـذه احلكمـة، وهـذا اإلخـالص ؟ ِّ َّ

 .جورامأ
 

 من أخلص هللا قلبه أربعني يوما مل يشتغل فيهـا بغـري اهللا، متخليـا بـذكره :قيل يف هذا
وتقواه، مالزما حلضور قلبه مع اهللا، فإن اهللا يفيض عليه من أنـوار علمـه وحكمتـه بواسـع 

 .رمحته ينابيع حكمته يف جنانه، يظهرها عىل لسانه، واهللا يقول احلق وهو هيدي السبيل
 

 
 :لعائشة ريض اهللا عنها ^ما معنى قوله 

                                                
 .عىل): ت(يف   )١(
 .همن: زيادة): ت(يف   )٢(
 .سبق خترجيه  )٣(
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؟ِّ بني لنا قدوتنا هذه الرواية بتاممها 
 

، غري أنـه غـري »تيسري األصول« احلديث فيه عرشة أحاديث، وهو طويل موجود يف 
 .واهللا أعلم.  بورش وعسى أن نكتبه لك إذا كنا هناكحارض عندنا بساميل، بل هو يف

 
 

ما تقول شيخنا يف احلديث املشهور 
 ؟^ ما معنى هذه املحبة التي تقع يف قلب املؤمن له 

ما جاء به، وطاعته له يف األوامر واملناهي، وتقليده يف الدين كمحبته لربه أم هي أهي قبول 
 ؟يشء غري هذا

، أهو اإليـامن ^ثم ما معنى هذا اإليامن املنفي عمن مل يتصف بتلك الصفة يف النبي 
ِّ تفضل فصل لنا جممل هذا احلديث مأجورا؟مطلقا، أم نوع من أنواعه، أم ماذا َّ. 

 
 هي حمبة اهللا تعاىل، وقد ثبت يف مثل هذا ^ إن حمبة النبي :نقولهللا تعاىل ثم نحمد ا

M R Q P O N M L K  :قال اهللا تعاىليف نص القرآن، 

                                                
:  يف كتـابومـسلم، )٥١٨٩(سـن املعـارشة مـع األهـل : النكـاح، بـاب:  يف كتـابالبخـاريأخرجه   )١(

من طريق السيدة عائـشة دون ذكـر االسـتثناء ) ٦٢٥٥(ذكر حديث أم زرع : فضائل الصحابة، باب
 أن أبـا زرع يطلـق إال« بلفـظ) ٣٣٢/١(األخري وجاء االستثناء بال سند عند الديلمي يف الفردوس 

 .»وأنا ال أطلق
. مـن طريـق أيب هريـرة) ١٥(من اإليامن ^ حب الرسول : اإليامن، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٢(

مـن طريـق أنـس بـن ) ١٦٦(^ وجـوب حمبـة الرسـول : اإليـامن، بـاب:  يف كتـاب مـسلموأخرجه
 .مالك
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 ] \ [ Z Y X W V U T S
f e d c b a ` _ ^g k j i h 

lL فدل عىل أنه ال يتم إيامن العبد إال بأن يكون اهللا ورسوله أحب إليه من 
 بالوعيد بناء واألزواج واألموال، وإال فال سالمة وال إيامن، وهلذا كمل اآليةاآلباء واأل

M j i hثم سجل عليهم باسم الفسوق   Mf e d c bL : بقوله
l kL. 

 وميزانه بأن يبتىل يف أحد من هؤالء املذكورين بـام يوجـب فيـه ونتيجة هذا اإليامن
بغضه هللا، وأحبه هللا، وعـاداه يف اهللا، ووااله يف اهللا، فإن أ ًحدا هللا أو حكام أو والية أو براءة،

وبذل احلكم هللا، فقد صار اهللا ورسوله أحب إليه منه، وإن كانـت األخـرى فهـو بعـده مـن 
 .اإليامن أحرى

! " # $ % & ' ) ( * + , M  :قال اهللا تعاىل
5 4 3 2 1 0 / . -L فإذا عادوا اآلباء واألبناء 

إذا [ دين اهللا فهي حمبة اهللا ورسوله، وقد وضح بذلك أن املؤمن واإلخوان والعشائر يف
؛ ألنه آثر حب ب إليه من األهل واملال واألوالد هذه املنزلة فقد صار رسول اهللا أح]بلغ

 عىل حمبة نفسه، وقدم مرضات اهللا تعاىل ورسوله عىل أهله وماله ^اهللا وحب الرسول 
 وحمب له ومصدق بام جاء به، وتابع ألمره، ومطيع ^وولده، فهو يف كل ذلك تابع للنبي
                                                

 ).٢٤(اآلية : التوبة  )١(
 .كملها): ت(يف   )٢(
 .يف اإليامن): م(يف   )٣(
 ).٢٢(اآلية : املجادلة  )٤(
 .من إذا بلغ): م(يف   )٥(
 .النبي): ت(يف   )٦(
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 .لقوله
 وكامهلا كامل اإليـامن، ونقـصها نقـص اإليـامن، وبـه ^ حمبة الرسول ]وهذه هي[

 يتصف بذلك إنام هو الكامل، فهو النافع عنـد اهللا تعـاىل، يعرف أن اإليامن املنفي عمن مل
 .نه وجدها كلها من هذا البابهذا ومن تأمل يف مرضات اهللا تعاىل وواجبات دي

فالعبد يرتك طعامه ورشابه يف الصيام، ومنامـه يف القيـام، حبـا هللا ولرسـوله، ويبـذل 
ًماله يف الصدقات والزكاة واإلطعام حبـا هللا ورسـوله، وخيـرج عـن أهلـه وأوالده وأموالـه 

ــرتك كثــريا مــن شــهواته يف حالهلــ^ووطنــه يف احلــج واجلهــاد حبــا هللا ولرســوله  ا أو ، وي
، ويعتق الرقاب حبا هللا ولرسوله، ولـوال أن حـب الرسـول ^ حبا هللا ولرسوله حرامها

الذي هو نتيجة من حب اهللا تعاىل متمكن يف قلبه ومسوط بلحمه ودمه، وغالب عىل قلبه، 
ــشائر، وبــذل األمــوال،  ــارق األهــل واألوالد مــن اإلخــوان والع ــوداده، ملــا ف ــك ل ومتمل

 اهللا تعاىل، ولوال ذلك ملا عف عن أحب نسائه أو جواريه أو أمواله  املشاق لوجهوتكلف
بكلمة حترمها عليه ربام ال يطلع اخللق عليها البتة، فال يرىض مؤمن أن يكون هلا سـاترا، أو 
عليها مداهنا، ولو كان ذلك يف نفسه أن خروجـه مـن يـده قريـب مـن خـروج الـروح مـن 

 .جسده
ما حلب اهللا يف امتثال أمـره عـىل حـب نفـسه، غـري فال يرىض مؤمن إال أن يكون مقد

 هلواه، وال متعال يف ذلك بيشء يدفعه عنه إذا مل يكن له خمـرج يف ديـن اهللا تعـاىل إال مؤثر
، فيبذل ولده للقصاص أو القود، وزوجته للطالق أو التحريم، وأمواله للخالص بفعله

                                                
 .هي هذه): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .وحرامها): ت(يف   )٣(
 .مكلف): م(يف   )٤(
 .مؤمن): م(يف   )٥(
 .يفعله): ت(يف   )٦(
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٣٨٠

 قادرا عـىل منـع ذلـك كلـه، فـإن حمبتـه هللا من الضامنات واملظامل ودفعها يف احلقوق ولو كان
 غالبة عىل قلبه متمكنة من لبه، حتى خيرجه عن أهله وأوالده، وإخوانه ^ولرسوله حممد 

وعشريته، وأمواله كلها، بل قد تغلب عليه إذا ابتيل بام زاد عىل ذلك، حتى يبذل نفسه التي 
ىل ورسوله، فلم يرض بدونه، وال ال عوض هلا وال ثمن، وال حمبوب سواها إال حمبة اهللا تعا

يتم له اإليامن إال ببذهلا، وال يكون من املؤمن إال حمبة إيثار اهللا ورسوله عىل نفـسه، فيبـذهلا 
طوعا يف اجلهاد، وتارة يف القصاص إن بيل به، وناهيك هبذا عام زاد عليه ملن فهم، فهـذا مـا 

 .واهللا أعلم. حرضين فيه
 

 
ِّخنا تفضل فرسشي ِّ، وبـني لنـا معنـاه  : لنا هذا احلـديثَّ
 .مأجورا

 
صرب عىل الطاعة، وصرب عـن املعـصية، : قد قيل يف الصرب إنه عىل أنواعه ثالثة أقسام

وصرب عىل املصائب وال رابع هلا، فإذا كانت أعامل الطاعات كلها حمتاجـة إىل الـصرب عليهـا 
وذلك يف كل يشء من طهارة أو صالة   عىل القيام هبا]ملن ال يصرب[ أهنا ال تأيتبمعنى

                                                
عن عبد ) ١٥(اليقني : اإليامن، باب: يف كتاب» البسامالروض «كام يف ترتيبه» فوائده«أخرجه متام يف   )١(

قـال احلـافظ ابـن . »الـصرب نـصف اإليـامن، واليقـني اإليـامن كلـه« : قال^اهللا بن مسعود عن النبي 
 ،إســناده ضــعيف: ٢/١٠٢التيــسري وقــال املنــاوي يف . ال يثبــت رفعــه: ١/٤٨ الفــتح حجــر يف

 .اهـ. واملحفوظ موقوف
 .يعني): م(يف   )٢(
 .ملن ال صرب): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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٣٨١

أو صوم أو صدقة أو نسك من حج أو عمرة أو نذر أو اعتكاف أو أمر بمعروف أو هني عن 
منكر أو جهاد أو ما كان من املعامالت املباحة من تزويج أو بيع أو رشاء أو إجارة أو قضاء 

من أنواع املعامالت البرشية واألمور الدينية فكلهـا ال تكـون إال بالـصرب عـىل إىل غري ذلك 
اتباع احلق فيها، واالنتهاء عن باطلهـا، وكـذلك مجيـع املنـاهي مـن املحرمـات والفـواحش 
واملعايص مطلقا ال سبيل إىل اجتناهبا إال باستعامل الصرب عنها، كام أنه ال سـبيل إىل موافقـة 

 برضوب القضاء والقدر من األوامـر اإلهليـة إال باسـتعامل  ما جيريمرضات اهللا يف مجيع
الصرب عليها، والثبوت عند مواقعه عىل سبيل االستسالم ألمر اهللا، والتفويض هللا، والرضا 

 .بقضاء اهللا
فإذا اعتربت هذا علمت به رسيان هذه اخلصلة التي هي الصرب يف مجيع األشياء 

  إن اإليامن صرب كله، أو الصرب:أن يقال االعتبار فيجوز هذاالدينية والدنياوية مطلقا، 
هو اإليامن كله، لكن الشارع اعترب معنى آخر أدق منه وهو أن كل يشء من الطاعات 

كام أن [ فريضة فيه، حصل من نتيجة هذا الصرب فقد وجب عليه الشكر مطلقا، فالشكر
 عن اآلخر عىل حال، فعرب عن الصرب ك أحدمها فهام متالزمان ال ينف]الصرب فريضة فيه

بنصف اإليامن، وكأنام جعل الشكر نصفه الثاين، فقد كمل اإليامن كله، هلام وجيوز يف توجيه 
 إن الشكر كله هو اإليامن، عىل نحو ما قدمنا من االعتبار يف الصرب، بل هو :أن يقالآخر 

 .MË Ê É È Ç Æ Å L الظاهر بدليل قوله تعاىل 
                                                

 .جتري): ت(يف   )١(
 .عىل هذا: كذا باألصل ولعل هناك سقطا تقديره  )٢(
 .والصرب): ت(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
 .أحدهم): ت(يف   )٦(
 ).٣(اآلية : اإلنسان  )٧(
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٣٨٢

، وال مضاددة، فكلهـا تـسقى مـن مـاء واحـد، وليس بني هذه االعتبارات مناقضة
 واآليــات ،ونفــضل بعــضها عــىل بعــض يف املعــاين االعتباريــة بموافقــة األحاديــث النبويــة

 .واهللا أعلم. القرآنية
 

 
: ^سئل عن معنى ما روي يف احلديث عن النبـي 


وزيد  فقيـل يف بعض الروايات: 

 ،فهـل :قيـلإىل آخره 
 .؟دعاء بهيصح هذا وما وجهه، وهل جيوز ال

 

                                                
 .متناقضة): م(يف   )١(
عـن عائـشة ريض : بلفظ) ١١٠(ما جيب منه الوضوء : الطهارة، باب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرجه   )٢(

ذات ليلة فوجدتـه يـصيل فطلبتـه فوقعـت يـدي عـىل أمخـص ^ فقدت رسول اهللا «: اهللا عنها قالت
 ، وأخرجـه»أعـوذ بعفـوك مـن عقابـك وبرضـاك مـن سـخطك «:يقـولرجليه ومها منصوبتان وهو 

:  يف كتـابأبـو داودوأخرجه ) ١٠٩٠(ل يف الركوع والسجود ما يقا: الصالة، باب:  يف كتابمسلم
: الطهـارة بـاب:  يف كتـابالنسائي، وأخرجه )٨٧٩(يف الدعاء يف الركوع والسجود : الصالة، باب

: الـدعاء، بـاب:  يف كتـابابن ماجهوأخرجه ) ١٦٩(الوضوء من مس الرجل امرأته من غري شهوة 
عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا :  مـن طريـق عائـشة بلفـظمجـيعهم) ٣٨٤١(^ ما تعوذ منه رسـول اهللا 

ذات ليلة، فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يـدي عـىل قدميـه ومهـا منـصوبتان ^ فقدت النبي «: قالت
أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحـيص : وهو ساجد يقول

 .»ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك
 .ويزيد): م(يف   )٣(
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٣٨٣

 
 ومل يــصح يف العــدل باطلــه فــال جيــوز القطــع بأنــه لــيس ^إن مــا روي عــن النبــي 

؛ ألنه من تكلـف الغيـب، الرافع له من أهل اخلالف يف دينه، ولو كان الراوي أو ^عنه
 بعد مـا ^؛ ألن من رد حديثه حال، هذا مع ما به من تكلف اخلطروذلك مما ال جيوز عىل 

 مـرشك، وإن رده بتأويـل :وقيـل رده من دون تأويل فهو كافر، ْنِإَسمعه وفهمه فرفع إليه ف
فهو كافر نعمة بال خالف نعلمه بني املسلمني، وإن مل يرده ولكن مل تقم احلجة به عليه وهو 

 واعتقد يف هذا ^مما يسع جهله، فهذا سامل إن اعتقد يف اجلملة قبول كل ما كان عن النبي 
 .بعينه

 وهو األوىل به إن هدي إليه، وكام ال جيوز القطع بالغيب عىل ^ان عنه كذلك إن ك
 من دون ما صحة شهرة توجب العلم به من التواتر، إال عىل معنـى مـا جيـوز ^إثباته عنه 

 بعد عرضه عىل كتاب اهللا تعاىل، فإن وافقه فهو عنه ومنـه، قالـه أو مل ^من نسبة احلق إليه 
، وكذا إن صح باطله بعـد عرضـه عـىل كتـاب ^شهور عنه يقله، كام صح يف احلديث امل

 ؛ إذ ال جيوز أن يقول بالباطل، يشهد بذلك ^اهللا وجب رده واجلزم بأنه ليس منه وال عنه 
 .كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله وإمجاع األمة

 هبـذا أن وإذا اعتربنا هذا احلـديث املـذكور رأينـاه ال خيـرج مـن العـدل، فنـستجيز
 وإن مل يـصح معنـا بـشهرة تـواتر أو سـند ^ا به من العـدل واحلـق إىل رسـول اهللا ننسب م

متصل، وإن مجيع ألفاظ هذا احلـديث ومعانيـه ظـاهرة، وإنـام يتـصور البحـث عنـه يف كلـه 
 :معنيني فنأيت هبام إن شاء اهللا تعاىل يف مسألتني

                                                
 .منه): م(يف   )١(
مـن طريـق أيب عبيـدة عـن جـابر بـن ) ٤٠(^ يف األمة أمة حممد :  يف مسنده باباإلمام الربيعأخرج   )٢(

إنكم ستختلفون من بعدي فام جاءكم عنـي فاعرضـوه عـىل « : قال^زيد عن ابن عباس عن النبي 
 .»كتاب اهللا فام وافقه فعني وما خالفه فليس عني

 .زفستجي): م(يف   )٣(
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٣٨٤

 :املسألة األوىل
 : قولـهيف
 ،فام وجه هذه االستعاذة بالرضا والعفو واملعافاة، وهي من الـصفات واألفعـال 

وكيف جاز العدول عن االستعاذة باهللا تعاىل إىل االستعاذة بالرضـا والعفـو واملعافـاة، ومـا 
 ؟وجه ذلك إن قال قائل بجوازه

  
ه عــادة العــرب مــن اإلتيــان بمعــاين  يف مثــل هــذا الــدعاء عــىل مــا عليــإنــه جــرى 

االستعاذة والتخييل إذا قصدوا معنى املبالغة يف القول جزالة أو لطفا، وإنه ملن أعظم شعب 
البالغة، وأوسع مناهج الفصاحة، فإنه جعل الصفة أو الفعل كاليشء القائم بذاته، تفخـيام 

ا، وإن مل تكن هي املقصودة وتلطفا يف اخلطاب، وتأنقا يف العبارة، واستمدادا للفيض بذكره
باألصالة، وال املرادة بالتحقيق، وإنام املراد واملقصود بذلك نفس املوصوف بتلك الصفة ال 

 .غري
 يف كالم العرب، مطرد يف أساليب كالمهم، مشهور يف أعاجيـب ومثل ذلك شائع

كـام قـال  نظامهم، ال يكاد خيلو منه شعر فصيح من بلغـائهم، وال نثـر بليـغ مـن فـصائحهم
 :الشاعر

  ًأيــــا جــــود معــــن نــــاج معنــــا بحــــاجتي
  

  فـــــــاميل إىل معـــــــن ســـــــواك رســـــــول 
أال تراه كيف جعل جود معن كاليشء السامع للخطـاب، ثـم سـأله أن يـشفع لـه إىل   

معن، ثم زعم أنه رسول إليه، وأن ال رسول له سواه، واجلود صفة مـن صـفات البـرش، ال 
 عــىل رد اجلــواب، وإنــام جــاء هبــا عــىل معنــى تــصلح لــيشء مــن اخلطــاب، وال تقــدر لــه

                                                
 .حري): ت(يف   )١(
 .سائغ): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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٣٨٥

 والتصور بأن أنزهلا يف منزلة من شأنه أن يفعل ذلك إلرادة التعظيم هلا والتفخيم؛ التخييل
ألن تعظيمها هو نفس التعظيم ملعن من حيث نعته بجود تلك صفته، وليس احلقيقة إال أنه 

 .ال يكاد تدرك صفته بغري هذه العبارةخياطب معنا بعبارة تضمنت الثناء عليه بوصفه بجود 
 يا معن يا ذا اجلود العظيم الذي ال حيىص وال حيرص مل يكن به من نظريـة : قالفلو

 يدانيـه،  هـذا أواملديح وغرابة املعنى وشدة االختصار وهزة الـنفس لـه مـا يقـرب مـن
 . اهللا بذوق سليمهولكن ال يرشف عىل بحر البالغة إال من أمد

  األدبـاء وتتنـافس اخلطبـاء، ومـا زالـوا عـىل أمثـال هـذه املعـاين قـد تتنـافحوكم
 يف ذلك ويتدققون فيه، حتى جردوا من نفس الكرم كرما، وجعلوا للشعر شعرا، يتألقون

 فخـرا بـأن ورد بلـساهنم وقد افتخرت بذلك شـداهتم، وتغنـت بـه حـداهتم، وكفـى هلـم
كلم يف العبارة عن نفسه ملعاين االسـتعارة بالوجـه واليـد العذب كتاب الرب جل ثناؤه، فت

 . عن ذلك بإمجاع املوحدين خالفا للمشبهة املبطلنيوالعني ونحوها، وإنه املنزه
وإذا عرفت هذا فاعلم أنه ليس املراد من ذلك إال نفس االستعاذة بـاهللا تعـاىل، وإنـام 

ه من ذكر الشاعر جلود قلنان عىل نحو ما ذكر الرضا والعفو والعافية، فأسند االستعاذة إليه
معن، وإسناد الرسالة إليه بتلك الطريق املعهودة من بـاب االسـتعارة والتخييـل، ويف هـذا 

                                                
 .التخيل): ت(يف   )١(
 .قيل: زيادة) ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .و): م(يف   )٤(
 .تتنافج): ت(يف   )٥(
 .وما يزالون): م(يف   )٦(
 .يتأنقون): م(يف   )٧(
 .هبم): ت(يف   )٨(
 .ملنزه): ت(يف   )٩(
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٣٨٦

 بذكر الرضا والعفو واملعافاة، وجريا عىل ما هو املعهود يف أدب الدعاء عند غاية التلطف
 كـل مقـام مـن مقامـات  إعطاءأهل الفهم عن اهللا تعاىل بنور الكشف حتى حق اليقني يف

املـؤمن : الذكر ما خيتص به من األذكار املناسبة لألغراض، كام يدعو اخلائف باسـمه تعـاىل
 الرمحن الرحيم ونحوهن، فكذلك يف هذا ملا كان املحذور هـو الـسخط والنقمـة املهيمن

 .واملعافاة من األفعال والعقوبة قابله بالرضا والعفو ومها من الصفات،
وهذا التقابل هو من البديع املـسمى يف عـرف أهـل البيـان باملقابلـة، ومـن فهـم هـذا 
األصل العظيم اجلدوى، الكبري اخلطر، ونظر إليه بحدقة البصرية ال بجفن التقليد اقتدر به 

 كثري من مشتبهات اآلي واألحاديث واآلثار، ومل يشكل عليه ما ورد يف أدعية عىل تأويل
 بعد وفاته، وتطـوفهم بالبيـت احلـرام وعرصـاته، فإنـه ^مهم عىل النبي املسلمني من سال

 .باحلق إنام يرجع يف األصل إىل معنى فرد، فإهنا إنام تسقى بامء واحد
ولكن فأين املنصف الناظر يف هذه املعاين وأمثاهلا، حتى يطلع عـىل دقائقهـا مـع دقـة 

 غربـت عليـه مثـل هــذه  إن، فكيـف يـالم عـىل هـذا حممـد بـن عبـدالوهابحقائقهـا
، ^الغرائب فلم هيتد إىل ما وراء ظاهرهـا مـن العجائـب حتـى أبطـل بزعمـه زيـارة قـربه 

                                                
 .بل: يادةز) ت(يف   )١(
 .اعطاك): م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .تأول): ت(يف   )٤(
 .دقائقها): ت(يف   )٥(
هــ، ١١١٥أخرين، ولد سـنة تمي النجدي، من أئمة احلنابلة املحممد بن عبد الوهاب بن سليامن التمي  )٦(

ىل، لـه مؤلفـات درس عىل يدي أبيه أول أمره، تآزر مع آل سعود عند تأسيس الدولة السعودية األو
علامء نجـد خـالل سـتة : ينظر. هـ١٢٠٦عدة من أشهرها اختصاره لزاد املعاد البن القيم، تويف عام 

 .١/٣٨عنوان املجد يف تاريخ نجد  ،٢/٦٠٥قرون 
 ).ت(سقطت من   )٧(
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٣٨٧

 وهـو رشك ال يـصح يف والتسليم عليه، والتشفع بـه لـدعواه أن ذلـك خطـاب لألمـوات
 .قوله

نـور، وإن هذا القائل ملقصور النظر عىل ظواهر األمور، ال ينظر إىل ما ورائها لعدم ال
 مل يكن عنده من العلم فقد تعاطى من القول يف اهللا أكرب وأدهى من ذلك وأكثر وأمر، إن

ما خيرج به عن دائرة التشبيه والتجسيم، فأثبته شخصا مرئيا يف اآلخرة، ذا وجه ويد وعني، 
 مأخذ بالقدرة عىل متييز مثل هذه األلفاظ واملعاين فيعرف ما املراد هبا، ومن أين فأنى له
 !؟وجوهها

 طبقته يف األفهام يلتبس األمر عليهم بتلبـيس  أكثر العوام ممن تقربوهلذا فرتى
 والـسالم ^ذلك اخلسيس، حتى أهنم ليكادون يشكون يف املجتمع عليه من جواز زيارته 

 بأنه زار القبور وسلم عـىل ^عليه والتشفع به، وهذا ما ال شك يف جوازه، وقد صح عنه 
 وقد اجتمعت األمة عىل ذلك، فخالف  : وقالاأهله

                                                
 .األموات): م(يف   )١(
 . إذ:كذا يف األصل ولعلها  )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .يأخذ): ت(يف   )٤(
 .يأخذ): ت(يف   )٥(
 .يقرب): م(يف   )٦(
ــائز، بــاب:  يف كتــاب مــسلمأخــرج  )٧( ، )٢٢٥٤(مــا يقــال عنــد دخــول القبــور والــدعاء ألهلهــا : اجلن

كـان : عـن عائـشة قالـت) ٢٠٣٨(األمـر باالسـتغفار للمـؤمنني : اجلنائز، بـاب:  يف كتابالنسائيو
الـسالم « :فيقـولخـر الليـل إىل البقيـع خيـرج يف آ^ كلام كانت ليلتها من رسول اهللا ^ رسول اهللا 

عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا وإياكم متواعـدون غـدا أو مواكلـون، وإنـا إن شـاء اهللا بكـم الحقـون، 
 .»اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد

مـن طريـق حفـص بـن أيب داود عـن ليـث بـن أيب ) ٥/٢٤٦(والبيهقـي ) ٢٦٦٧ (الدارقطنيأخرج   )٨(
من حج فزار قربي بعد وفايت فكـأنام زارين يف «^ عمر قال قال رسول اهللا سليم عن جماهد عن ابن 



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٣٨٨

أما من حيث اللغة فالشائع يف لسان العرب حتية املنازل  :املخالف دينا ليس بيشء، وتوجيهه
 : قالوالديار وتعظيام لساكنيها كام

  وابك هندا ال النوى واحلجارا  حي من أجل أهلهن الديارا
املراد من ذلك نفس خطاب األحجار، وال حتيـة امليـاه وال األشـجار، وإنـام ومل يكن 

 ملعنى أدق من ذلك وأغرب، وما ذلك إال نفس إظهار العناية بموافقة املحبوب فيمن هو
 بالتحية عىل سبيل التلطـف مـن حيب فيحبه ملحبته، ويعظمه بتعظيمه، وإيراد اخلطاب له

 :وقد رصح هبذا املعنى من قال شعرا قدمناه، باب االستعارة التخييلية كام
  أمـــــــر عـــــــىل الـــــــديار ديـــــــار لـــــــيىل

  
  أقبـــــــــل ذا اجلـــــــــدار وذا اجلـــــــــدارا

ـــــي  ـــــغفن قلب ـــــديار ش ـــــب ال ـــــا ح   وم
  

ـــــديارا   ولكـــــن حـــــب مـــــن ســـــكن ال
 وال يف السالم عليه معنى غري هـذا لكفـى وجـاز، وكـان ^ مل يكن يف زيارته ولو 

 . تعاىل سبحانهالتعظيم له من نفس تعظيم اهللا
إن هو إال نوع حق يف نفسه، شائع ملن ! ؟فليت شعري أي رشك يف هذا، وأي كفر به

 .أتاه عىل وجهه، ولكن دقت مبانيه ورقت معانيه، فغرق يف بحره من قنع بمذاقه بقرشه
ه، واإلمجاع كام أصلناه، وكفى قلنافهذا وأما من حيث الرشيعة فشاهده احلديث كام 

 ملن كان ذا عقل من العبيد، وقد اطرد بنا القول يف هذه املسألة إىل أن خرجنـا هبام عن املزيد
 .عن املقصود، فلنرجع إليه إن شاء اهللا تعاىل فاستمع

                                                                                                                             
من طريق هارون بن أيب قزعة عن ) ٥/٢٤٥(والبيهقي ) ٢٦٦٨( أيضا الدارقطني، وأخرج »حيايت

مـن زارين بعـد مـويت فكـأنام زارين يف «: ^قـال رسـول اهللا : رجل من آل حاطب عـن حاطـب قـال
 .»حيايت

 .هي): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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٣٨٩

 :املسألة الثانية
 وهـل ؟ فهـل جيـوز أن يـستعاذ مـن اهللا تعـاىل:قيـل :^يف قوله 

 ؟ نقليصح ذلك يف عقل أو
 

 :  يصح يف التأويل من وجهنيدنعم إن هذا ق
 أن يقدر له مضاف حمذوف، فتقـديره أعـوذ بـك مـن غـضبك، ومـن شـدة :أحدمها

بطشك، وأليم عذابك، وما جيري جمرى ذلك، وإنام حذف ليتناول كل مـا يمكـن تقـديره، 
 . أن يستعاذ منهوهو كل ما جاز

 فهـذا الوجـه تج لـهولعمري إن حذف املضاف شائع شهري، فال حيتاج معه إىل أن حيـ
 .األول

 أنه ملا استعاذ من السخط والنقمة والعقوبة انكشف له بنور النبوة أن تعديد :وثانيهام
عقوبات اهللا تعاىل وغضبه، ومكره، واستدراجه، وشدة بطـشه أنـه ال سـبيل إىل استقـصائه 

 .بالتفصيل
 : كتابه املحكمكام قال يفوعلم أن حقيقة اخلوف ال يكون إال من اهللا سبحانه وحده 

 M8 7 6Lمايل ولألفعال: قال  والصفات، فرجع عنها إىل خطاب 
 أعوذ بك منك ال خموف سواك، وال أخشى شيئا باحلقيقة إال إياك، وهذا هو :فقالالذات، 

 .^األليق بمقامه 

                                                
 .وال): م(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .أجاز): م(يف   )٣(
 ).٣٠(اآلية : آل عمران  )٤(
 .واألفعال): م(يف   )٥(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٣٩٠

 من حرض عند بعض امللوك وهو من أهل اجلرائم إن سـأله العفـو عـن أال ترى أن
  اهلـدم، أويف، أو الرضب جاز أن يعاقبـه بالقيـد أو التغريـق أو الـسجن أوالقتل بالس

التحريق وغريهن، ولو سأله بالتفصيل ما أمكن أن يسأله جلاز أن يكون يف علم امللك يشء 
من ذلك ال يعرفه هذا السائل، وال هيتدي إليه إال إذا سأله األمن منه فبه يرتفع كل خموف، 

 : قولـه مـن^توقع من تلـك اجلهـة، ويـشهد هبـذا مـا أردفـه بـهويندفع كل حمذور ي
. 

فانظر كيف ترتب هذا الدعاء الرشيف عىل نسق البالغة التي ال يكاد يـدركها غـريه 
:  بالتفصيلصلوات اهللا عليه، فإن بدايته

 ثم ملـا كـان املعنـى غـري مـستوعب ألصـناف مـا
 ثم استضعف  :فقال مل يرتك معها مقاال لقائل يستعاذ منه أردفه بجملة

 ثم غاب يف  : قولهنفسه وسؤاله فرتب عليه من اإلقرار باالعتذار
 :فقالرق بمعبوده يف دهشة شهوده حرضة قدسه عن شهود نفسه فاستغ

. 
فانظروا فيه بعني االعتبار جتدوا فيه من حسن معانيه وفصاحة ألفاظه ومبانيه ما يكاد 
حيري فيه العقل، ويقرص عن رشح بعضه النقل، واهللا لو أن ما يف األرض مـن شـجرة أقـالم 

 واجلن واالنس ومجيع الثقلني يكتبون تفصيل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، واملالئكة
هذه اجلمل العظيمة يف مدة عمر الدنيا واآلخرة لعجزوا وأقروا باالعرتاف أهنم وقوف عىل 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .و): ت(يف   )٢(
 .: )ت(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .رأيته): ت(يف   )٥(
 . جلملة):م(يف   )٦(
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٣٩١

 .ساحل بحرها املحيط، يغرتف منهم كلام أفاضته عليه يد املنعم الكريم
ا لغريـب أفليس يف هذا كله ما تصدع به لسان حاله، فينادي معلنا بمقاله أن مثل هذ

 ؛ فإنه من جنس املعجزة التـي أنعـم اهللا هبـا عليـه، فـسبحان مـن آتـاه ^أن يصدر إال عنه 
 .جوامع الكلم، واخترصها له اختصارا، واحلمد هللا رب العاملني

 أفليس قد يوجد يف يشء من اآلثار أن يف هذا الدعاء ما ال يـصح لعـدم : قلتفإن
 ؟جوازه

 يف إنام ورد عن قائله من غري تأمـل فيـه؛ إذ ال نجـد بىل وإنه لقول، ويف ظني :قلت
 ولكنا ال نخطئ ؟ يصح القول من غري ما دليل عليه وال سبيل إليهكيف ما يؤيده فالعدل

من قال بغري ما نراه، وليس ما وجد يف يشء من اآلثار يكون إمجاعا أو دينا ال جيوز خالفه، 
كان عدال أخذ بعدلـه، وإال فـال بـد أن يرجـع بـه إىل  ألهله، إن ]فيه النظر[وإنام هو قول 

أصله ما مل يكن من األصول التي ال جيـوز النظـر فيهـا، ولـيس ذلـك يف يشء منهـا، وكفـى 
بنفس احلديث حجة عىل تضعيفه مع بيان صحة احلديث وظهـور كاملـه وتـرشيفه، واحلـق 

ر فـيام ذكرتـه مـن هـذا فلينظـ. أحق أن يتبع ممن جاء به، وعىل كل أن يتحرى العـدل لنفـسه
  .واهللا أعلم. وغريه، ثم ال يقبل إال العدل

 
 

 : قال أنه^ما تقول يف هذه الرواية التي تروى عن النبي 

                                                
 .أفإن): ت(يف   )١(
 .جتد): م(يف   )٢(
 .املعدل): ت(يف   )٣(
 .والنظر): م(يف   )٤(
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٣٩٢

؟ ما معنى هذا 
 

  .واهللا أعلم. من هذه األشياء األربعة فيام وقعمعناها ال إثم عليهم

 
 

َّ، تفضل بني يف احلديث املسنود، ويف الكتب موجود 
 .؛ ألنه أشكل عيل معناهيل

 
 :وهإن ثبت احلديث فمعناه أنه ليس بكفر ولكنه يقرب من ذلك، وتقريبه من وج

 أن الفقري املعيل تلجئه الرضورة إىل االحتيال عـىل أمـوال النـاس بالـدين يف :أحدها
الظاهر، لكن من حيث ال يرجو وفاءه لسبب يعلمه، وربام ألـح عليـه الغـريم، فكـان سـببا 

 .للمطل أو اجلحد، ويف ذلك يف غري موضع جوازه ظلم للعباد، وهو نوع كفر
قرص يف حق من يلزمه عوله ويف هذا نوع ظلم أيضا يف  إن مل يتيرس ذلك ربام :وثانيها

 .غري موضع العذر
والبيـوع املعيبـة  ، ربام كلفه ذلك إىل املعاملـة الفاسـدة، والتجـارة املكرهـة:وثالثها

                                                
من طريق ابن عباس وقال شـيخنا ) ٢٠٤٥(طالق املكره : الطالق، باب:  يف كتابابن ماجهأخرجه   )١(

حـديث :  يف جـواب خمطـوط-حفظـه اهللا-إمام السنة واألصول الـشيخ سـعيد بـن مـربوك القنـويب 
 وحسنه النووي يف ، واحلاكم وآخرونابن حبان، وقد صححه سن بمجموع طرقه عىل أقل تقديرح

 .اهـ. الروضة واألربعني
 ).م(سقطت من   )٢(
 .٣٦٨ صاملقاصد احلسنة، وضعفه السخاوي يف ٤/٢٠٦الضعفاء أخرجه العقييل يف   )٣(
 .لنا): ت(يف   )٤(
 .من): م(يف   )٥(
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٣٩٣

 . ففي اجتامع اجلهل والرضورة رش كبري]يكن بعمده[، وإن مل الضائعة كام ال حيرص
أخــذ األمــوال املــشبوهة واملــشكوك فيهــا، فيطلــب  ربــام أدى بــه ذلــك إىل :ورابعهــا

 رصيح احلرام، ولو بمثل نـسج العنكبـوت، فيـدع الـورع، الرخص ويتسرت بام أمكن عن
 . انحطاط منزلة ال ختفىويدع الزهد، ويعتل يف ذلك بالرضورة، ويف هذا

 يف حق أهل الدين، ومن يتسمى بالفـضل، دع مـن سـواهم مـن أهـل اجلهالـة هذا
 ذلـك إىل الـرسق والكـسب والنهـب، والبيـع املتسمني بقلة املباالة، فربام ساق أحـدهمو

إنه كفر، فقـد : بالربا وغريه، وملا مل تكن هذه الوجوه من لوازم الفقر يف حق اجلميع، مل يقل
يكون الفقر يف األنبياء اصطفاء، ويف األولياء ابتالء، ليكمل هلم به عظيم األجور، وينالوا به 

 .ملنازل العىل من اهللا الشكورا
فال كالم فيمن كان بتلك املنزلة أصال، وإنام يتوجه اخلطاب إىل من كان يف أمره غـري 

؛ لعدم القنوع، وكلفة ، فيؤديه ذلك إىل هلع يف باطنهقوي يف برصه، عىل ما يكون من فقره
ة، وحاجـة مدقعـة، ال  من حريم املمنوع؛ لرضورة ملجئـ هبا ما يدنيهيف ظاهره يتعاطى

جيد منها املخرج إال بذلك، فهو يرتدد هنالك، يرعى حول احلمى، ويأنف ما يتعاطاه أهـل 

                                                
 .حيرصن): م(يف   )١(
 .تكن تعمده): ت(يف   )٢(
 .من): م(يف   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .هبذا): م(يف   )٥(
 .واحدهم): م(يف   )٦(
 .أمره): ت(يف   )٧(
 .بتعاطى): ت(يتغطا ويف ): م(يف   )٨(
 .يدينه): م(يف   )٩(
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٣٩٤

 يف حق هـؤالء الكفـرة يتعاطاه أهل العمى، من عمل املحجور، وتعاطي املنكور، فالفقر
  .الفسقة الفجرة نوع كفر وطريق وزر، خرسوا به الدنيا واآلخرة مجيعا، أعاذنا اهللا من ذلك

  :من حممد بن سعيد بن يارس مسألة
  ًأســـــــائل شـــــــيخا بـــــــالعلوم تزخـــــــرا

  
ـــــام ومفخـــــرا ـــــام وحل ًإمامـــــا ســـــام عل ً ً  

  نظـــام املعـــايل راجـــح الـــوزن واحلجـــى 
  

ــــورا ــــاب املن ــــان العب ــــن خلف ــــعيد ب   س
ــــــــا    أســــــــائله عــــــــام رووا عــــــــن نبين

  
ـــــه جـــــرا ـــــن فعل ـــــراوون م ـــــد ال   حمم

  يكــــاد يكــــون الفقــــر كفــــرا فهــــل هنــــا 
  

  تكن مكفــــــرايكــــــون الفقــــــري املــــــس
ــــــــه  ــــــــي النبــــــــي بقول   وإال فــــــــام يعن

  
   أفـــــدنا هـــــداك اهللا بـــــاحلق مـــــا تـــــرى 

  عليــــــــك ســــــــالم اهللا منــــــــي حتيــــــــة 
  

ـــــــرشا ـــــــه وأح ـــــــد اإلل   إىل أن أرى وع
  

  أيكفــــر فقــــر بعــــد وصــــف املهــــاجرين
  

  بــــــالفقر يف نــــــص الكتــــــاب مــــــسطرا
  وأهنـــــــم يف جنـــــــة اخللـــــــد يـــــــسبقون 

  
  أهــــل الغنــــى يف نــــصف يــــوم حتــــررا

ــــــام  ــــــال إن الفقــــــر كفــــــر وإن   ومــــــا ق
  

ـــــررا ـــــرا تق ـــــر كف ـــــون الفق ـــــاد يك   يك
ــــــر يف غــــــري صــــــابر  ــــــاه أن الفق   ومعن

  
ـــــرا ـــــه وأفق ـــــى اإلل ـــــن أغن   شـــــكور مل

ـــــن  ـــــل م ـــــة ك ـــــذا كحال ـــــؤدي إىل ه   ي
  

ـــــدرا ـــــو ق ـــــام ه ـــــرىض ب ـــــن اهللا ال ي   ع
  فــــإن شــــئت قــــل هــــذا يــــسوغ ألنــــه 

  
ــــورى ــــم لل ــــؤدي إىل العــــصيان والظل    ي

  ا الفتقـــــــارهفيـــــــصبح هـــــــذا ســـــــارق 
  

  وذاك هنوبــــا يقطـــــع الطــــرق والقـــــرى
ــــــــدة  ــــــــل مكي ــــــــاال بك   وآخــــــــر حمت

  
ـــرا ـــرى اخلـــدع مثم ـــداعا وغـــشا إن ي   خ

  وآخــــــــر مقتــــــــاال بقتــــــــل ونحــــــــوه 
  

  وبعـــضا عـــىل أكـــل احلـــرام قـــد اجـــرتى
ـــوى  ـــر واهل ـــاده الفق ـــد ق ـــد ق ـــم واح   فك

  
ـــــــدرا ـــــــوارد ك ـــــــا امل ـــــــة منه   إىل حيل

 
                                                

 .والفقر): ت(يف   )١(
 .بمن): ت(يف   )٢(
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٣٩٥

  ولــــو كــــان عنهــــا يف غنــــى مل حيــــم هلــــا
  

ــــ ــــسرتاع ــــا م ــــان عف ــــل ك ــــاحة ب   ىل س
  لـــذا قيـــل كــــاد الفقـــر كفـــرا يكــــون يف 

  
ــــــؤثرا ــــــا أن يكــــــون م   مواضــــــع خوف

ـــــــضيلة  ـــــــصمة فف ـــــــه ع ـــــــإن أدركت   ف
  

  وإن صـــــــحبته نقمـــــــة فكـــــــام تـــــــرى
  

 
قد يوجد يف بعض الكتب يف احلديث النبـوي 

   M h g
 k j  iL«الفاقة، تفضل علينا ببيان ما بـان لـك مـن ا فلم أعرف تأويل شك َّ
 .؟صفة هذا احلديث

 
 

 وأظن احلديث هكـذا مـن غـري حفـظ للفظـه ،]والفائت ال معنى له[الفاقة الفقر، 
  .واهللا أعلم. صان

 
 

:^مما يوجد يف بعض الكتب حديث قاله رسول اهللا 
 فتفـضل علينـا ببيـان مـا بـان لـك مـن تأويـل هـذه املكـاره َّ

                                                
 ).٥٨(اآلية : يونس  )١(
 .ماليه عن أنسأخرجه أبو القاسم بن برشان يف أ: ٤/٣٦٨املنثورالدر قال السيوطي يف   )٢(
 .كذا يف األصل  )٣(
مـا : صفة اجلنـة، بـاب:  يف كتابالرتمذي، )٧٠٦١(صفة اجلنة : اجلنة، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه  )٤(

 .من طريق أنس مرفوعا) ٢٥٦٨(جاء حفت اجلنة باملكاره 
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٣٩٦

 :^والشهوات التي حفت هبا النار واجلنة، ويوجد عنه أيضا 
تفضل علينا بتفسري هذه األحاديث َّ. 

 
، والغـصب والزنـى، والقتـل ةالظلـم والـرسق:  مثلالشهوات التي حفت هبا النار

 .ومجع احلطام من احلالل واحلرام من بيع الربا وغريه مما حتبه النفوس وحيجره الرشع
جلنة كإكراه النفس عىل بذل األموال يف الزكاة والصدقة وأما املكاره التي حفت هبا ا

واخلالص من املظامل، واجتناب الفواحش التي تدعو إليها النفس، ومن ذلك إكراهها عىل 
اجلوع والعطش يف الصيام، وعىل غض البرص، وعىل اخلروج من األوطان للحـج واجلهـاد 

  . أعلمواهللا. وغريه مما يطول ذكره، وكفى هبذا ملن عقل وفهم

 
 

: ^ما معنى احلديث الذي يروى عن رسول اهللا 
تفضل خلص يل معناه، ولك األجر إن شاء اهللا َّ. 

 
ء،  مـن أطـاع اهللا أطاعـه كـل يش:قيـلال نحفظه من احلديث، فمعناه يشبه معنى مـا 

وأطع اهللا يطعك كل يشء، فيخرج معناه أنه لعظـيم منزلتـه عنـد اهللا يتـسخر لـه طائفـة مـن 
عباده، يتقربون إليه بكفايته وخدمته عىل قدر مقامه، فإن شاء قبـل، وإن شـاء تـرك، وهـذا 

ْظاهر وكأنه عىل الظاهر فقل من ترى من أكابر الدين إال تراه كذلك َ َّ.  

 
                                                

 .من طريق ابن عباس مرفوعا) ٩٧٩٦ (٧/١٤٧» شعب اإليامن«أخرجه البيهقي يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .مل نجده  )٣(
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٣٩٧

 
 

:^ما معنى قول النبي 
؟ 
 

إن بيننا وهذه احلجب النورانية أكثر من سبعني حجابـا ظلامنيـة مل يتيـرس لنـا يف هـذه 
فهـم منهـا أهنـا الطريق قطعها بالتحقيق، فكيف لنا بوصف ما مل نصل إليه بالكشف، لكن ن

 حسية، وهي أنوار املعـارف اإلهليـة يف املقامـات التوحيديـة حجب أنوار معنوية ال أنوار
التي جياهد فيها السالكون، وخيتلف يف مراتبها الواصـلون، مـن مقامـات املالئكـة الكـرام، 

 فـإهنم  العلامء بـاهللا تعـاىل،، ومن دوهنم من- الصالة والسالمعليهم أفضل-واألنبياء 
يف مقامات املعرفة باهللا تعاىل والعلم بتوحيده واملكاشفة بأسامئه وصفاته عـىل عـدد مراتـب 

 :النجوم الساموية، كام أشار إليه ابن الفارض يف قصيدته امليمية شعرا
  هلـــا البـــدر كـــأس وهـــي شـــمس يـــديرها

  
  هــــالل وكــــم يبــــدو إذا مزجــــت نجــــم

\ M[ Z Y  ] ، ومنهم دون ذلك، فمنهم الكامل يف املعرفة، ومنهم األكمل   
^Lوما تفاوت الكل يف املقامات العلية إال بالوقوف عند هذه احلجب النورانية : 

                                                
إن هللا سبعني حجابا من نور، لو كـشفها :  عند خترجيه حلديث١/٦٣» املغني«قال احلافظ العراقي يف   )١(

مـن » العظمـة«أخرجـه أبـو الـشيخ ابـن حيـان يف كتـاب : «ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه برصه
كتـاب العظمـة اهــ، وقـد أخرجـه ابـو الـشيخ بـن حيـان يف . وإسـناده ضـعيف... حديث أيب هريرة

 .إن بيني وبينه سبعني حجابا من نور لو دنوت من أدناها الحرتقت: بلفظ ٢/٦٧٧
 .ألنوار): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 ).١٦٤(اآلية : الصافات  )٥(
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٣٩٨

 .فمنهم الواقف عند مبادئ املعرفة
 .ومنهم املتعلق بأوائل مفهوم الصفات واألسامء

 . بعضومنهم املشتغل ببعضها عن
 .ومنهم الواقف عند بعضها عن بعض

 .ل إىل حد يظن أن ال متجاوز فوقه ألحدومنهم من يص
كل ذلك قصور يف املعرفة، واحتجاب بـبعض احلجـب النورانيـة التـي احتجـب هبـا 

 وكفـى ،الرب سبحانه وتعاىل، وإليها اإلشارة هبذا احلديث املـذكور، كـام رصح بـه الغـزايل
  .واهللا أعلم. هبذا عن اإلطالة

 
 :صيفمن مجعة بن خ مسألة

ـــف ذي العظـــم ـــول ســـيدنا الغطري ـــا ق   م
  

ـــم والكـــرم ـــدى واهلـــدى والعل   بحـــر الن
ــــد   ــــذ البالغــــة ق ــــصل الل ــــصل املف   الفي

  
ــــــدم ــــــسعى عــــــىل ق ــــــه منقــــــادة ت   أتت

ــــــا ســــــجيته     ســــــعيد احلــــــرب مــــــن ري
  

   يف الــرشق والغــرب مــسك غــري مكتـــتم
  فـــــيام أتـــــى عـــــن رســـــول اهللا مـــــستندا  

  
ـــــشيم ـــــؤمنني الطـــــاهر ال ـــــة امل   مـــــن ني

   هلـــم م الـــذي يبـــدون مـــن عمـــلخـــري  
  

ــــال غمــــم ــــشفا ب ــــه ك ــــا حلن   أوضــــح لن
    

  قـــــــوال جلمعـــــــة إين قـــــــارص اهلمـــــــم
  

ــنظم ــشعر وال    عــن صــوغ عقــد قــوايف ال
  لكــــــــن يل نيــــــــة يف اخلــــــــري أمجعــــــــه  

  
ـــــه مـــــن خـــــدم ـــــل أن أبدي ـــــدمتها قب   ق

  
                                                

 .من): م(يف   )١(
النيـة احلـديث األول مـن :  يف باباإلمام الربيعوقد رواه » نية املؤمن خري من عمله «يعني به حديث  )٢(

 .ًطريق أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد اهللا بن عباس مرفوعا
 .النغم): ت(و ) م(يف   )٣(
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٣٩٩

  يف احللـــــم والعلـــــم والتقـــــوى ويف ورع
  

ــــرم ــــسان والك ــــسك واإلح ــــرب والن   وال
  ويف صــــــالة وصــــــوم والزكــــــاة ويف ال  

  
ـــع وصـــل لـــذي رحـــم   جهـــاد واحلـــج م

ــــىل   ــــه ع ــــريض اإلل ــــا ي ــــل م ــــي ك   ونيت
  

  َّأتـــــــم وجـــــــه ويف العهـــــــد والـــــــذمم
ــــا   ــــسان ثن ــــدال والل ــــأل األرض ع   أن أم

  
ــــنعم ــــذي اآلالء وال ــــكرا ل ــــب ش   والقل

ـــــة   ـــــل آون ـــــضو ك ـــــل ع ـــــستعمال ك   م
  

  فـــــيام لتكليفـــــه أخرجـــــت مـــــن عـــــدم
  ذا تــــضيق فــــاللكــــن طبــــاعي عــــن هــــ  

  
  تقـــوى عـــىل فعـــل مـــا يف نيتـــي مهمـــي

ـــــشكرها   ـــــات ي ـــــىل الني   واهللا جيـــــزي ع
  

ـــــالقيم   كـــــام جيـــــازي عـــــىل األعـــــامل ب
ــــه   ــــي ل ــــد التق ــــرى العب ــــي ي ــــال النب   ق

  
  يــــــوم القيامــــــة أعــــــامال هبــــــن محــــــي

  يقـــــول يـــــارب مل أعمـــــل، يقـــــول لـــــه  
  

   هـــذا الــــذي كنـــت قــــد تنويـــه فــــاغتنم
  مـــــــنفنيـــــــة املـــــــؤمنني اآلن أوســـــــع   

  
  أعامهلــــم فهــــي خــــري فاســــتفد حكمــــي

ــــــه   ــــــل أمجع ــــــي روح العق ــــــا فه   وثاني
  

ـــــم ـــــم يق ـــــا فل ـــــل منه ـــــال عم   وإن خ
  وربــــــام جــــــردت عنــــــه فكــــــان هلــــــا  

  
ـــــسم ـــــارئ الن ـــــه ب ـــــب علي ـــــضل يثي   ف

ـــــــا   ـــــــوب هل ـــــــامل القل ـــــــا إن أع   وثالث
  

ــــرم ــــسام مل ي ــــل األج ــــىل عم ــــضل ع   ف
ـــــــــدرها   ـــــــــي رس ال يك ـــــــــا فه   ورابع

  
ـــا كـــان حيـــبط    رى هبـــم أعـــامل الـــوم

   املزايـا يف احلـديث أتـىمن أجل هذي  
  

ــــــم ــــــاظر الفه ــــــى للن ــــــصيلها وكف   تف
   

 
 مـا معنـى : ^وجدت شيخي عن رسول اهللا 

                                                
 .حييط): م(يف   )١(
 .هذا): م(يف   )٢(
 .إىل): م(يف   )٣(
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٤٠٠

 ؟هذه الرواية
 

ة غـريهم، ويف قـول هذا احلديث مل يـصح مـع أصـحابنا، وإنـام هـو موجـود يف روايـ
أصحابنا أنه غري صحيح، واهللا أعلم بذلك، وما وجهه فإنه لو صح جلاز للناس أن يتقربـوا 

 بالـشفاعة هلـم عـىل ^إىل اهللا تعاىل بفعل الفواحش وعمل الكبـائر؛ طلبـا لوعـد الرسـول 
فعلهم ذلك، فريجع امليسء بـه حمـسنا، والعـايص طائعـا، واملنـافق مـسلام، وامللعـون مقربـا 
الستحقاقهم الشفاعة بكبائرهم، واإلحسان بسيئاهتم، وهذا باطل عاطل جمانب للصواب، 

  .واهللا أعلم. خمالف للسنة والكتاب

 
 

: ^مما يوجد عنه 
 ه الروايةِّبني لنا رشح هذ. 

 
هذا احلديث صحيح، ووجهـه أنـه سـيأيت علـيكم زمـان يكـون املنكـر فيـه معروفـا، 
واملعـروف منكـرا، ورجـال احلـق يكونـون فيـه أذالء مستـضعفني، ال يقـدرون عـىل األمــر 
باملعروف، وال عـىل النهـي عـن املنكـر، يتوقعـون الفتنـة منـه عـىل ديـنهم، أو عـىل أنفـسهم 

ذورون عن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر لعجزهم، ال يأمرون وال وأمواهلم، فهم مع
ينهون، وال يشتغلون من أمر العامة بيشء سوى رهبم، فهم األخيار يف زماهنم، وإن كانوا ال 
                                                                                                                             

صفة القيامـة، :  يف كتابالرتمذي، و)٤٧٣٩(الشفاعة برقم : ابالسنة، ب:  يف كتابأبو داودأخرجه   )١(
 .من طريق أنس بن مالك) ٢٤٤٣(ما جاء يف الشفاعة : باب

ومل .  قـال حذيفـة: قـالعـن أيب البخـرتي عـن زاذان ٢٤/٣١٥التمهيـد  يف ابـن عبـدالربرواه احلافظ   )٢(
 .نجده مرفوعا
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٤٠١

  . والسالم،واهللا أوىل لعذرهم. يأمرون بمعروف، وال ينهون عن منكر

 
 

ِّ بني »الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر : قال حيث^نبي نسألك شيخنا عن قول ال
 .لنا تأويل هذا احلديث

 
 إذا كان القلب الغالب عليه عن املوت : ^قوله 

حب األهل والولد، واملال واملسكن، والعقار والرفقاء واألصحاب، فهذا رجل حمابه كلها 
يا جنته إذ اجلنة عبارة عن البقعة اجلامعة جلميع املحاب، فموته خـروج مـن يف الدنيا، فالدن

اجلنة، وحيلولة بينه وبني ما يشتهي، وال خيفى حال من حيال بينه وبـني مـا يـشتهيه، فـإذا مل 
يكن له حمبوب سوى اهللا تعاىل عالم الغيوب، وسوى ذكره ومعرفته، والتفكر يف خملوقاته، 

ة له عن املحبوب، فالدنيا إذا سجنه؛ ألن السجن عبارة عـن البقعـة والدنيا وعالئقها شاغل
املانعـة للمحبـوس عـن االسـرتواح إىل حمابـه، فموتـه قـدوم عـىل حمبوبـه وخـالص لـه مــن 
السجن، وال خيفى حال من أفلت من السجن وخيل بينه وبني حمبوبه بال مـانع وال مكـدر، 

  .واهللا أعلم. ته من الثواب والعقابفهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنيا عقيب مو

 
 

 : قال يف حديث عنه أنه^مما يوجد عنه 

                                                
مـن طريـق أيب ) ٤١١٣(مثـل الـدنيا : زهـد، بـابال:  يف كتـابابـن ماجـه، و)٢٩٥٦ ( مـسلمأخرجه  )١(

 .هريرة
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٤٠٢

 ما هذا الوعد الذي يصح فيه اخللف، وما هذه األمانة التي تصح فيها 
نا مجيع هذا عسى اهللا أن يرشدنا إىل طريق َّ تفضل شيخنا ارشح ل؟اخليانة، وما هذا الكذب 

 .اهلداية
 

هذه عالمة من عالمات النفاق، يعرف هبا املنافقون إلدماهنم عليها، وقلـة مبـاالهتم 
 من يشء عرف به، ويف كل يشء من هذه األشياء خصوص وعمـوم، وحمجـور [..]فيها 

 واحدة ما يدل عىل سـائرها ومكروه، وجائز والزم، ورشح ذلك كله يطول لكن نصور يف
 من وجد أناسا يتواعدون عىل قتل رجل فقدر عىل خالصه منهم بالكذب، ولو قدر :فنقول

ًعىل خالص من ظلم أحدا بكذبة يكذهبا كان ذلك جائزا، أو لو كذب يف خـرب ممـا ال يـرض 
ة كـان ذلـك إنه كثري، أو كثري لكنه قليـل بغـري نيـ: أحدا وال ينفع بأن قال مثال يف يشء قليل

مكروها، وربام عد يف الـصغائر، ولـو افـرتى عـىل مـسلم بقـذف أو شـهادة زور كـان ذلـك 
حمجورا وهو من الكبائر، وعىل هذا يقاس يف خلف الوعد واألمانة والنفاق، ويف املحجور 
كله ظاهر، ويف املكروهات دونه، ولو بلغ به إىل الصغائر فلم يتـب منهـا كـان نفاقـه بـذلك 

  .واهللا أعلم.  عىل ذلكواضحا وليقس

 

 

 

                                                
: اإليـامن، بـاب:  يف كتـابومـسلم، )٣٣(عالمـة النفـاق : اإليـامن، بـاب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(

، )٢٦٤٠(مـا جـاء يف عالمـة املنــافق : اإليــامن، بـاب:  يف كتـابالرتمـذي، و)٢٠٨(خـصال املنـافق 
 ).٥٠٣٦(مة النفاق عال: اإليامن، باب:  يف كتابالنسائيو

 .بياض باألصل  )٢(
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٤٠٣

 
 

 عرفنـي ؟^البله الذين ذكـرهم ما تقول يف صفة 
 .صفتهم مأجورا إن شاء اهللا

 
إن البالهة يف قول املحققني من أهل العلم هي سالمة الصدر، فكأهنم قد سلموا من 

ن آفات القلب، ومل يتلوثوا بقاذورات الباطل من الكـرب، والـشح غش الصدر، وتقدسوا م
 .والعجب، واحلسد واحلقد، والرياء والنفاق يف أمثاهلن، وهذا هو الظاهر الصحيح

وعن الشيخ نارص بن أيب نبهان أن البله هم الذين اقترصوا عىل األعامل الظاهرة من 
، ومل تكن هلم نفوس تنازع إىل مـا وراء دون توغل يف حقائق الدين وال يف األمور الدنياوية

ذلك، بل كان ذلك غاية مهتهم وإرادهتم لعدم وفور املعرفة، وقلة الفطنـة، بـل خيـرج قولـه 
 : قولـههذا عىل معنى البالهة املتعارفة يف الناس، غري أويل الفطنة األكيـاس وهـذا ظـاهر يف

  .واهللا أعلم. إهنم إىل السالمة أقرب

 
 

 : قال أنه^ما تفسري هذا احلديث، عن النبي 
 . 

                                                
مـن طريــق أنــس ) ١٧٤٠(للحـافظ ابــن حجــر » خمتــرص زوائــد مـسند البــزار«أخرجـه البــزار كـام يف   )١(

، وابـن عـدي يف )١٢١/٤(أكثر أهـل اجلنـة البلـه، وأخرجـه الطحـاوي يف مـشكل اآلثـار : مرفوعا
 ابـن حبـانه سـالمة بـن روح وثقـه فيـ: ٧٩/٨ جممع الزوائـد، وقال اهليثمي يف )١٦٦٠/٣(الكامل 

 .وضعفه أمحد بن صالح وغريه وروايته عن عقيل وجادة اهـ
 .مل نجده  )٢(
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٤٠٤

 
 فمقتــضاه إن فعــل ذلــك ملجــرد قــصد الفخــر ^إن ثبــت هــذا احلــديث عــن النبــي 

  .واهللا أعلم.  النهيواخليالء والكرب، وأما من فعله ملعنى يباح له فال يدخل يف

 ^ 
 

 ^فلام كان اليـوم الـذي مـات فيـه رسـول اهللا : -ريض اهللا عنها- عائشة ]قالت[
رأوا منه خفة يف أول النهار، فتفرق عنه الرجال إىل منازهلم وحوائجهم مستبرشين، وأخلوا 

ذلك مل يكن عىل مثل حالنا يف الرجاء والفرح قبل  نحن عىل  بالنساء، فبينا^رسول اهللا 
اخرجن عني، هذا امللك يستأذن عيل، فخرج من يف البيت غريي،  :^ذلك قال رسول اهللا 

ورأسه يف حجري، فجلس وتنحيت يف جانب البيت، فناجى امللك طويال، ثم دعاين فأعاد 
فقـال ، -عليه السالم- ما حيسن جربائيل :فقلت ادخلن، :فقلت للنسوةرأسه يف حجري، 

 إن اهللا أرسـلني وأمـرين أن ال أدخـل :فقـال أجل يا عائشة هذا ملك جاءين :^رسول اهللا 
عليك إال بإذن فـإن مل تـأذن يل أرجـع، وإن أذنـت يل دخلـت، وأمـرين أن ال أقبـضك حتـى 

، فهـذه سـاعة -عليـه الـسالم- اكفف عني حتى يأتيني جربائيـل :فقلت ؟تأمرين فام أمرك 
 .يلجربائ

 فاستقبلنا بأمر مل يكن له جواب وال رأي، فوجهنا وكأنام :قالت عائشة ريض اهللا عنها
رضبنا بصاخة ما نحري إليه شيئا، وما يتكلم أحد من أهل البيت إعظاما لذلك األمر، وهيبة 

 .مألت أجوافنا
 وجاء جربائيل يف ساعة، فسلم فعرفـت حـسه، وخـرج أهـل البيـت، فـدخل :قالت

                                                
 .زيادة يقتضيها السياق  )١(
 .بينهام): م(يف   )٢(
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٤٠٥

،  كيف جتدك وهو أعلم بالذي جتد منـك:ويقول السالم  عز وجل يقرؤك إن اهللا:فقال
ولكن أراد أن يزيدك كرامة ورشفا، وأن يتم كرامتك ورشفك عىل اخللق، وأن تكـون سـنة 

 .يف أمتك
 . أجدين وجعا:فقال
 . أبرش فإن اهللا تعاىل أراد أن يبلغك ما أعد لك:فقال
 .تأذن عيل وأخربه اخلرب يا جربائيل إن ملك املوت اس:فقال

 ربك إليك مشتاق، أمل يعلمك الذي يريـد بـك، ال واهللا  يا حممد إن:فقال جربائيل
ما استأذن ملك املوت عىل أحد قط، وال يستأذن عليه أبدا، أال وإن ربك متم رشفك، وهو 

 .إليك مشتاق
 .»اإلحياء«انتهى ما أردنا نقله من كتاب . فال تربح إذا: قال

 مـا تقـول يف صـحة هـذا :وقلت لشيخي األرشد سعيد بن خلفـان بـن أمحـد اخللـييل
 ؟احلديث، وما تأويله

 
اهللا أعلم، وإين لضعيف عن مثل هذا فال أدري ما أقـول فيـه، غـري أين ال أقـوى عـىل 
إنكاره، وال أقول بأنه مستحيل، فريد عىل من قال به، ونفيس متيل إىل إجازته، وعقيل يقول 

                                                
 .يقرئكم): م(يف   )١(
 .جيد منكم): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .فقال): م(يف   )٤(
أخرجه الطرباين يف الكبري من حـديث : ٢/١٢١٨» ني عن محل األسفاراملغ«قال احلافظ العراقي يف   )٥(

وهو حديث طويل يف ورقتني كبار وهو منكر وفيه عبـد املـنعم بـن إدريـس بـن ... جابر وابن عباس
كـان يكـذب عـىل وهـب بـن منبـه وأبـوه إدريـس أيـضا : سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قـال أمحـد

 . اهـالدارقطنيمرتوك قاله 
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٤٠٦

إمكانه، فإن ثبت هذا يف احلديث فال سبيل إىل دفعه، وال أرى حجة تـدل عـىل منعـه، فهـو ب
من باب الكرامات املعدودة لسيد املرسلني، وصفوة األولني واآلخرين، خاتم النبيني حممد 

^. 
راد لـه وال دافـع، واملـوت قـدر  وإن كان اإلشكال فيه من حيث إن أمر اهللا واقـع ال

فال استئذان فيه ألحد من العبيد، واهللا فعال ملا يريد، فليس هذا من بابه، معلوم وأمر حمتوم 
فاهللا تعاىل عامل بام يكون من جوابه، وبأنه ميت ال حمالة، وإنام جعل ذلك مزيـدا يف كرامتـه، 

 كام ثبت يف اخلرب أنه ملا أرسل املالئكـة إلهـالك قـوم ،وتنوهيا لفضله، وتعظيام ملنزلته ال غري
 أربـع -عليه السالم-، أمرهم أن ال هيلكوهم حتى يشهد عليهم لوط - السالمعليه-لوط 

 االنتقـام، وأن ذلـك شهادات، واهللا تعاىل كـان عاملـا باسـتحقاقهم العـذاب، واسـتيهاهلم
؛ ليكـون انتقـامهم  كرامـة لنبيـه، وإذهابـا لغـيظ صـدرهسيقع هبم ال حمالة، وإنام جعل ذلك

 -صـلوات اهللا عليـه-ى مانع من هـذا، فـاهللا تعـاىل عـامل أنـه بسببه، وإذا جاز ذلك فأي معن
 من ملك املوت سيختار املوت، وأنه ميت ال حمالة يف ذلك الوقت، وإنام جعل االستئذان

 .إكراما له، وإجالال لقدره وفضيلة خص هبا دون غريه
وت  وإذا كان غري مستحيل ما يوجد يف بعض اآلثار أن بعض األولياء تلقاه ملك امل

 أمرت بقبـضك، فـاخرت :فقال ؟ ما هي :فقاليف طريقه، فساره يف أذنه بأن يل إليك حاجة، 
 دعني أصـيل ركعتـني واقبـضني وأنـا سـاجد، فتوضـأ وصـىل :فقال لهعىل أي حالة شئت، 

وقبض يف سجوده، فقد أرسله اهللا تعاىل أن يقبضه يف سجوده، واهللا تعاىل عامل أنـه سـيكون 
 .ت ال يقبضه إال وهو ساجدذلك، وأن ملك املو

وقد يمكن أن يصيل هذا الويل فيقبض من غري أن خيرب بذلك وإنـام كـان اإلخبـار لـه 
كرامة، وليس هذا من املستحيل، فاإلخبار يف حق ذلك الويل كاالستئذان يف حق هذا النبي، 

                                                
 .واستهالكهم واسهاهلم): ت(اسهاهلم، ويف ): م( يف  )١(
 .لالستئذان): ت(يف   )٢(
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٤٠٧

مـن واختالف حالتيهام كاختالف منزلتهام، وكالمها راجع إىل حكـم واحـد، وهللا أن يكـرم 
يشاء من عباده بام ال حتيطه العقول وال تتصوره األلباب، فليس هذا بعجاب، فـدع الـشك 

 .واالرتياب
ـــــــــــدارج غـــــــــــرا ـــــــــــت بامل   وإذا كن

  
ـــــــا ال متـــــــاري ـــــــرصت حاذق   ثـــــــم أب

  وإذا مل تــــــــــــر اهلــــــــــــالل فــــــــــــسلم  
  

ـــــــــــــــــصار ـــــــــــــــــاس رأوه باألب   ألن
  وقل آمنت باهللا ثم استقم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل  

 
 

ما معنى ما يوجد يف األثر 
. 

 
اهللا أعلم، والـذي يظهـر يل يف مثـل هـذا الـشأن أن مـن دون فهمـه عـن علـم املعـاين 

 دره من عجز عن إدراك قعره، وأن يفهـم معانيـه جمـاال رحبـا، والبيان ال يكاد يغوص عىل
ولكن له رجاال أويل برص بالتأويل، وقوة عىل إظهـار غـوامض األحاديـث والتنزيـل، وإين 

 إن مـن تتبـع أسـاليب كـالم العـرب :فـأقوللست منهم، ولكني أقص لك ما يوجد عـنهم 
ا جيد من نحو هذا فيام يوجد وعرف مقاصدهم، وسلك يف الفهم مسلكهم، مل يشكل عليه م

 . يف كالم األنبياء والرسل صلوات اهللا عليهميف كتاب اهللا تعاىل، أو
 قد خاطب به قوما مل يعجزوا عن فض ختامه، واسـتخراج زبـده ^هذا وإن النبي 

بالعبور عىل حقيقة املراد به، وغاية القول فيه إن كثـريا مـن كـالم األنبيـاء والرسـل وآيـات 
 به عىل ظاهر اللفـظ بـه لعزيز ال يصح أن حيمل يف التأويل عىل احلقيقة، فنقترصالكتاب ا

                                                
 .و): م(يف   )١(
 .فتقترص): م(يف   )٢(
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٤٠٨

فقط، فإنه عىل ما به من اإلعجاز حمتمل للحقيقة واملجاز، وقد يؤتى به عىل طريقة التمثيـل 
 والتخييل، فينجيل عن عقود البالغة، ويكتيس من برود احلسن ما لو خال به منهام النحط

 .ان مع وجودهيامبه رتبة عام ك
هذا وإن للعرب شأنا يف معنى املبالغة، فإهنم إن بالغوا يف وصف يشء أثبتوا لوصـفه 
دعوى بلوغه يف الشدة والضعف إىل حد مستحيل أو مستبعد، فكان ذلك نوعا من البـديع 
يـسمى باملبالغــة أو التبليــغ، وهـو كثــري يف الكــالم، شــائع يف النثـر والــنظم، وكــان العالمــة 

 :ي قد تنبه له فأجازه ملا سئل عن قول أيب الطيبالصبح
  ومهـــــام يـــــرش نحـــــو الـــــسامء بكفـــــه

  
ــــدر ــــسف الب ــــشعرى وينك ــــه ال   ختــــر ل

  هذا كالم يفلق الصخر، ويقلع اجلبل، ويستنزل الطري، ويرصع الوعل،:ومثله قوهلم  
 :وقد أمل به الشيخ ابن النرض يف قوله

  أال إهنــــا صــــخر مــــن الــــصخر تقلــــع
  

  ر القلمـــــس تنـــــزعوبحــــر مـــــن البحــــ
 :ومثله  

ــــق احلــــىص ــــا يب باحلــــىص فل ــــو أن م   فل
  

ــــــالريح مل تــــــسمع هلــــــن هبــــــوب   وب
وليس هو كـذبا مـنهم وال بـاطال مـن قـوهلم، وإنـام هـو مبالغـة عـىل طريقـة التمثيـل   

 .والتخييل
  لو أن شيئا تأتت به هذه األشياء مثل هذه األسباب وكانت هي مما يتأتى:واملعنى
M ] \ [ Z Y : ومثله قوله تعاىل[ لتأتت هبذا وتسهلت من أجله ويتيرس بسببه

c b a ̀  _ ̂ dL[. 

                                                
 .بخط): ت(يف   )١(
 .يأيت): م(يف   )٢(
 ).٢١(اآلية : احلرش  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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٤٠٩

° ± M ³ ² :  هذا متثيل وختييل، كام مر يف قوله تعاىل:قال الزخمرشي 
µ ´L ،وقال يف املجمع اآلية :تقديره :لو كان اجلبل مما ينزل عليه 

ه، وكرب جسمه، خلشع ملنزلته وتصدع من القرآن، ويشعر به مع غلظه، وجفاف طبع
  :خشيته، تعظيام لشأنه، وقيل يف احلديث

 .أخرج عىل معنى املثل يف تعظيم القرآن، وجاللة قدره، وعظم شأنه
م واملعنى أنه لو كتب يف إهاب وألقي يف النار، وكانت مما ال حترق شيئا جلاللته وعظ

مكانته مل حترقه، وهذا باب واسع كبري، ونظائره كثـري، وعنـدي أن منـه احلـديث الـوارد يف 
: فضل سورة يس

 فإذا كانت هي من القرآن جزءا منه، فيكون مقتىض القول ً
ليها فضيلة من قرأ يس والقـرآن اثنتـني وعـرشين مـرة، وهـذا مـستحيل، يف فضيلتها أن لتا

 . الفضل عىل طريقة التمثيل والتخييل املذكورولكنه مما رضب مثال لقصد املبالغة يف
 لو أن شيئا من التالوة لرشفه وفضله، وعظم شأنه، يعطى مـن األجـر مثـل :واملعنى

ه من قرأ يـس، وكفـى هبـا رشفـا وفـضال هلـا، من قرأ القرآن كله اثنتني وعرشين مرة ألعطي
                                                

 ).٧٢(اآلية : األحزاب  )١(
 .املجتمع): ت(يف   )٢(
 .تقريره): م(يف   )٣(
 .ما): م(يف   )٤(
فـضل مـن قـرأ : فضائل القرآن، بـاب:  والدارمي يف السنن يف كتاب٤/١٥٥أخرجه أمحد يف مسنده   )٥(

 .ًمن طريق عبد اهللا بن هليعة عن مرشح بن هاعان عن عقبة بن عامر مرفوعا) ٣٣١٠(القرآن 
اء يف فـضل يـس مـن مـا جـ: فـضائل القـرآن، بـاب:  يف كتـابالرتمذي أخرجه مل نجده هكذا والذي  )٦(

 الرتمـذي وضـعفه ،من قرأ يس كتب اهللا له بقراءهتا قـراءة القـرآن عـرش مـرات: طريق أنس مرفوعا
 .غريب، وهارون أبو حممد جمهول اهـ: بقوله

 ).ت(سقطت من   )٧(
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٤١٠

وعىل هذا عندي خيرج جماز القول يف احلزن بموت العامل أن من حزن عليـه فلـه أجـر ألـف 
 .ألف عامل وألف ألف شهيد

ومعلوم أن العلامء هم األوىل بذلك؛ لوفور علمهم، وشدة برصهم وعظم عنايتهم، 
مـوت العلـامء، وكئيـب عـىل ذهـاب العلـم واهتاممهم بدين اهللا تعاىل، فهم أول حزين عـىل 

وأهله؛ ألن من كان أعرف بيشء وأعلم بقدره كان أقـوم بحقـه مـن غـريه، وال شـك فهـم 
األحقاء هبذا الفضل، وهم األحرياء هبذه املنزلة، وإن شاركهم فيها غـريهم فـال يكـون إال 

 كـل عـامل إذا  هذا فيكون مقتىض احلديث بحسب ظـاهره أنعىل سبيل التبعية، وإذا ثبت
 .حصلت منه هذه اخلصلة فله ثواب ألف ألف عامل وألف ألف شهيد

وكذلك الضعفاء الستوائهم فيه، وظاهره يقتيض التناقض، فهو مستحيل القتـضائه 
أن احلزن بموت العامل أفضل من العلامء مطلقا وال وجه له، لكن الشائع أن يكون من هـذا 

نــى رضب املثــل بــه مبالغــة عــىل طريقــة التمثيــل البــاب املــذكور، وهــو أنــه خــارج عــىل مع
والتخييل كام قدمناه، وتلخيص املعنى فيه لو أن شيئا من األعامل لوفور فضله وعظم أجره 
يستحق به عند اهللا تعاىل ثواب ألف ألف عامل وألف ألف شهيد لكان هو احلزن عىل مـوت 

 .العامل
عامل هذا األجر كله ألعطاه عىل  يشء من األ لو أن اهللا تعاىل يعطي عىل:واملعنى

هذه اخلصلة الرشيفة، واعلموا أن مثل هذه العبارات ال يعدل البلغاء إليها إال ألمر، وهو 
ادعاؤهم ملا وصفوه، وهو يشء ال يبلغ إىل حقيقة وصفه؛ لعظم شأنه، وعلو جالله، إال 

 Mv u t sw y x  واألمثال البديعة بمثل هذه التخيالت

                                                
 .شئت): ت(يف   )١(
 .كل: زيادة) م(يف   )٢(
 .التمثيالت): ت(يف   )٣(
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٤١١

 { zL. 
وال جتد ما هو أعود نفعا وأجدى فائـدة مـن تأويـل مـشكالت احلـديث مـن علمـي 

 قارص الفهم عـن إدراك احلقـائق مـنهام،  يكون من ال دراية له هباماملعاين والبيان، وهلذا
متحريا يف نورمها الباهر عن استخراج ما هبام من اجلواهر، لقصوره وقلة نوره، واهللا ويل كل 

 .ه، فلينظر يف ذلك، واهللا أعلمفضل بفضله وكرم
 

 عقرب ^ لدغت النبي : قالت-عن عائشة ريض اهللا عنها-روى ابن ماجه يف سننه 
 :فقالوهو يف الصالة 

مطلقا عدم جواز  فإنا قد عرفنا من األثر ؟ ما تقول شيخنا يف صحة هذا احلديث
 .َّ البهائم؛ ألهنن غري مكلفات، تفضل بايضاح ذلك مأجورا إن شاء اهللااللعن عىل

 
 من العلامء باحلديث فأتكلم عىل ما فيه من حيث إسناده لرجاله  اهللا أعلم، وليسني

 احلــديث ًبـام يـدل عـىل صـحته أو ضـعفه بــذلك االعتبـار، ولكنـي أراه مبـذوال يف كتـب
معروفا، وال خيلو وجوده من آثار أصحابنا، وال أعلم أن أحدا رصح بإنكاره البتة، ولكـن 
العلامء من أصحابنا أوردوا عليه ما تقتضيه القواعد الرشعية من منع جواز اللعن عىل غـري 

                                                
 ).٤٣(اآلية : العنكبوت  )١(
 .ال: زيادة) ت(يف   )٢(
 .إال: زيادة): ت(يف   )٣(
مـن ) ١٢٤٦(ماجـاء يف قتـل احليـة والعقـرب يف الـصالة : الصالة، بـاب:  يف كتابابن ماجهأخرجه   )٤(

 .طريق عائشة
 .عن): م(،)ت(يف   )٥(
 .لسني): ت(يف   )٦(
 .كتاب): م(يف   )٧(
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٤١٢

 للبعد مـن املستحقني له من املكلفني مطلقا، وهو صحيح إن كان املراد به اللعن املوجب
 . يف الدار اآلخرة، كام هو املعروف يف موجبات الرباءة من أهلها اصطالحا رشعيارمحة اهللا

 عرفا من أن معنى اللعن هلا هو إبعادها عن اخلري العاجل وأما إذا رد إىل جماز اللغة
فقط، فال مانع منه، وهو معنى قتلها وإهالكها، فاملوجب لذلك مبعد مـن اخلـري يف عاجلـه 

ذا االعتبار سميت يف احلديث الثاين فويسقة من الفواسق اخلمس التي أمر فال مانع منه، وهل
ــا يف احلــل واحلــرم وهــي^رســول اهللا  ــرب، :  بقتله ــة، والعق ــراب، واحلــدأة، واحلي الغ

 .والفأرة
لكن الغراب واحلدأة إذا خاف رضرا منها عىل متاعـه ودوابـه جـاز التعـرض لقتلهـا 

 .ودفعها، أعني يف احلرم إن صح هذا
والفاسق يف االصطالح الرشعي من عىص اهللا وخالف أمره متعمدا لذلك، وسميت 

 .هذه كذلك لتعاطيها أنواع الرشور واملضار التي هي من أفعال الفسقة
 كام يطلق عىل وملا أثبت هلا معنى الفسق املجازي أطلق عليها لفظ اللعن اللغوي

                                                
 .الواجب): م(يف   )١(
 .اللعنة): م(يف   )٢(
! مخس مـن الـدواب كلهـن فاسـق يقـتلن يف احلـرم «: قال^شة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا عن عائ  )٣(

 .»الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
واللفـظ لـه، ) ١٨٢٩(ما يقتل املحـرم مـن الـدواب : جزاء الصيد، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه 
غـريه قتلـه مـن الـدواب يف احلـل واحلـرم ما يندب للمحرم و: احلج، باب:  يف كتاب مسلموأخرجه

 ).٢٨٨٧(ما يقتل العقرب : احلج، باب:  يف كتابالنسائي، و)٢٨٥٣(
 ).٣٠٨٧(ما يقتل املحرم : احلج، باب:  يف كتابابن ماجهو

) ٤٠٧(مـا يتقـي املحـرم ومـا ال يتقـي : احلـج، بـاب:  يف كتاب-رمحه اهللا تعاىل- اإلمام الربيعورواه 
 . سقدون ذكره لوصف الف

 ).ت(سقطت من   )٤(
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٤١٣

يان لوجود املناسبة بينهام يف احلقيقة الفاسق احلقيقي حكم اللعن الرشعي، فتشاكل املعن
، وهذا يف املجاز، ومعناه واضح، فال يبني يل وجه رد احلديث، وتعليل الفقهاء باحلقيقة

 فإهنم ذهبوا فيه إىل معنى غري املراد به، ويف القرآن ما دل بترصيح اللفظ فيه ليس بحجة
M K J I : له تعاىلمثل هذا عىل جواز املعنى املجازي الذي ذكرناه يف قو

LL؛ ألهنا  سامها ملعونة باعتبار حملها فقط إذا كان املراد هبا شجرة الزقوم فإنه
خترج يف أصل اجلحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطني، وأي حمل ظهر يف معنى الطرد والبعد 

 .من الرمحة من نشأهتا يف نار اجلحيم، التي هي أصل كل رش
ا باعتبار ما هبا إىل ما خلقت ألجلهم، وهـم أهـل اللعنـة وجيوز أن تضاف اللعنة إليه

 ثبـت  هبم كانت بعيـدة مـن اخلـري، وإذااألشقياء من أعداء اهللا تعاىل، فلام كانت مقرتنة
هذا يف لفظ القرآن يف الشجرة امللعونة ثبت ذلك يف لفظ احلديث يف العقرب امللعونة، فجاز 

يف حمله ومل يقصد به ما حجـره أهـل الفقـه مـن اللعـن هذا االعتبار ملن عرف معناه فوضعه 
الرشعي جاز استعامله بالقياس فيام أشـبهها، أو زاد يف رضه عليهـا مـن حيـة أو سـبع ضـار 

؛ خوفا من وضعه يف غري ما جاز له، وإنـام ، لكن ال ينبغي كشفه ألكثر الناسالستواء العلة
 .واهللا أعلم. نبهنا عليه لئال يدان به

 

 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .حلجة): م(يف   )٢(
 ).٦٠(اآلية : اإلرساء  )٣(
 .مقرنة): ت(يف   )٤(
 .فإذا): م(يف   )٥(
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٤١٤

 
 

 وقول النبي ،««َّتفضل شيخنا علينا ببيان معاين ما روي وهو 
^:  وما شاكل هذا، وبني 

 .اخلاص والعام من ذلك تؤجر إن شاء اهللا
 

خلوض يف مثل هذا، مـع أين مل أجـده إال كـذلك، ومحلـه اهللا أعلم، وأنا ضعيف عن ا
عىل ظاهره كأنه هو الصواب فيه؛ إذ ليس املراد به إال إظهـار رشف العلـم وفـضيلته وبيـان 
منزلته عند اهللا تعاىل، وأنه بمكانة من الفضل ال تلحق بيشء، وأن املتخلق به باملحل األعىل 

ء من التنزيه أو التعظيم له، يكون نوع عبـادة،  بيش]ن أدينإ[من القرب عند املوىل، حتى 
 قد يكون أفضل من مجل من العبادات كام ترى يف سياق احلديث، واملخـصوص هبـذا بل

 .رجال اهللا علامء اآلخرة الذين هم ورثة األنبياء مصابيح اهلدى وغيث األمة وغوثها
 والتوقري واالحرتام ملا ]والتعظيم هلم[فالنظر إليهم عىل سبيل الرب هبم واملحبة هلم 

ألبسهم اهللا تعاىل من أنوار علمه إنام هو ألجـل حمبـة العلـم وهـي حمـض حمبـة اهللا تعـاىل، أو 
التعظيم للعلم وهو من تعظيم اهللا تعاىل وإجالله، فاملتأدب بني يدي العامل متأدب بني يدي 

 ملزيـة العلـم، الـذي فـضله اهللا  مل يكن حبـه وتعظيمـه إالاهللا، واملوقر له موقر هللا تعاىل، إذ
                                                

 . وضعفه٢/٨٢٨أخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية   )١(
 ص حلـسنةاملقاصـد اوقـال الـسخاوي يف . ٥/٤٣» فـردوس األخبـار«أخرجه الديلمي بـال سـند يف   )٢(

 .ال يصح: ٥٢٢
 .أرادين): ت(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 ).م(سقطت من   )٥(
 .إذا): م(يف   )٦(
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٤١٥

تعاىل هبا وأنزله فيها، وأقل ما يظهر له ذلك يف النظر إليه، والتأمل يف وجهـه حبـا هللا تعـاىل، 
، فهي عبادة باطنية نشأت يف القلب عن حب اهللا تعاىل أو املعرفة بجالله ]وتوقريا للعلم[

اضع هبا ملن رفـق اهللا تعـاىل بدينـه، وعظمته، فواىل هبا من وااله، وعادى هبا من عاداه، وتو
فهي طهارة باطنية، وعبادة قلبية، وهي مقدمة يف   هبا إىل من أوجب اهللا حمبته بفضله،ببوحت

فضلها عىل سائر العبادات الظاهرية اخلالية عن مثلها؛ ألن عبـادات اجلـوارح الظـاهرة إنـام 
 .  ويتخلق باألخالق امللكيةتراد غالبا لتطهري القلب وتصفيته حتى يتحىل بنور املعرفة

فالعبادات الباطنية قليلها كثري وصغريها كبري، فلذلك كان نفس النظـرة أفـضل مـن 
عبادة سنة، ختلو عن مثلها من األوزار الباطنية، وحتديدها بالسنة خارج خمرج املثل، مبالغة 

أكثر من النظـرة، ؛ ألن كثريا منها تعيينها، وألن اإلطالق فيها حمالعن كثري من العبادات و
وإنام جيري هذا جمرى املثل مبالغة، ومثله يف احلديث كثـري، حتـى يف النظـر إىل الوالـدة وإىل 

 .الكعبة، ولكل درجات مما عملوا
وكيف ال يستأهل ذلك العلامء باهللا تعـاىل، والقـوام بـأمر دينـه، والـدعاة إليـه، وهـم 

 إىل اجلنـة مـع األبـرار، وربـام كـان اآلخذون بحجز اخللق، يذودوهنم عن النار، ويدعوهنم
بنفس النظرة إليهم ملن نظر باعتبار وفكر باتصاف، حتصل السالمة والنجاة من اهللكـة كـام 

 عرفت أن وجهه ليس بوجـه كـذاب فأسـلم ^ملا رأيت النبي : روي عن عبداهللا بن سالم
 .من حينه

والنظر إليهم ربام تنزل  العلامء وربام اتفق مثل هذا من بعده لبعض ورثته، فمقاربة
الربكات عىل من رزق اهلدى، وحتصل السعادة والفوز ملن رزق هبم االقتداء، وما كان سببا 
للسالمة أو داعيا لالستقامة فال يساجل يف الفضل وال يبارى يف الرشف، واهللا ويل كل خري 

 .بفضله وكرمه

                                                
 .توقري العلم): م(يف   )١(
 .فبمقارنة): ت(يف   )٢(
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٤١٦

قاهتـا عجـزا وقد تركت اخلوض يف كـشف معـاين األلفـاظ وخاصـها وعامهـا ومتعل
  .واهللا أعلم. وتقصريا واعرتافا

 
 

: ^يوجد من بعض الكتب يف احلديث عن النبي  
 ويف حديث عنه ،^ :

وهذا مع قوله تعاىل ،: M : 9 8 7L. 
: »روض الفـائق«يستدل عىل صحة قول الناظم، وقد يوجد من كتاب 

 أي يغطى عىل قلبي، ويطبق عليه إطباق الغني 
فـع بالفـاء عليـه وهو الغيم، يقال غينت السامء تغان، والفعل مسند إىل ظرف، وموضـعه ر
  .واهللا أعلم. كأنه قيل ليغشى قلبي واملراد ما يغشاه من السهو الذي ال خيلو منه البرش

 
 

من تزوج امرأة فدخلت عليه، ما الذي ينبغي له أن يقوله من احلمـد والـشكر هللا بـام 
 .بهَّ فتفضل عيل اكتب يل لفظا موجزا أقول ؟من به عليه من فضله 

 
                                                

 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
: يف كتـاب أبـو داودو) ٦٧٩٨(اسـتحباب االسـتغفار : الذكر والـدعاء، بـاب:  يف كتاب مسلمأخرج  )٢(

إنـه ليغـان عـىل « :^ قـال رسـول اهللا : قـالعن األغـر املـزين) ١٥١٥(يف االستغفار : الصالة، باب
 .»قلبي وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة

 .من طريق ابن عمر) ٦٧٩٩(استحباب االستغفار : الذكر والدعاء، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه  )٣(
 ).١١٨(اآلية : التوبة  )٤(
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٤١٧

 
 : وقال إليه امرأة من نسائه فأخذ بناصيتها أنه أهدي^قد يروى عن النبي 


واهللا أعلم.  فهذا ما قاله النبي وكفى به اقتداء.  

 
 

 ^يروى يف احلديث عن النبي 
 ؟ ما معنى هذا احلديث، وعىل أي وجه حيمل:قلت له 

 
 

ل له بفتح الثاء املثلثة يف املايض، َثَ م:أما من حيث اللغة فيقال: اهللا أعلم، وهو
ًضارع مثوال، إذا انتصب له قياما ويف رواية أخرى حكاها جار اهللا  يف املوبضمها

الزخمرشي أن يصفن الناس له بالصاد املمهلة، والفاء والنون والصفون واملثول سواء يف 
رأى يتخذ له منها مقعدا يستوطنه هبا، ومنه » يتبوأ مقعده من النار«املعنى والوزن، ومعنى 

¸ M ¼ » º ¹ : وله تعاىل وقM ̄® ¬ «L : قوله تعاىل
                                                

 .أهديت): ت(يف   )١(
 .ومن): م(يف   )٢(
ــه   )٣( ــو داودأخرج ــابأب ــاب:  يف كت ــاح، ب ــاح : النك ــامع النك ــه، و)٢١٦٠(يف ج ــن ماج ــاباب :  يف كت

 .من طريق عبد اهللا بن عمرو بن العاص) ٢٢٥٢(رشاء الرقيق : التجارات، باب
األدب، :  يف كتـابمذيالرتو) ٥٢٢٩(قيام الرجل للرجل : األدب، باب:  يف كتابأبو داودأخرجه   )٤(

 .من طريق معاوية بن أيب سفيان) ٢٧٦٤(كراهية قيام الرجل للرجل : باب
 .ويضمها): ت(يف   )٥(
 ).٨٧(اآلية : يونس  )٦(
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٤١٨

 ½Lوهو رصيح بأن من رسه ذلك فهو من أهل النار . 
 ؟ فمعنى هذا احلديث فيمن خيرج وعىل من يطلق:قلت له
 واجلـربوت،  اهللا أعلم، ويف الظاهر أنه يتناول احلالة التي عليها أهل الكربيـاء:قال

ك األعـاجم الـسهم كـام عليـه ملـووالتعاظم واالستعالء عىل عباد اهللا تعاىل يف هيئـاهتم وجم
؛ ألنفة أنفسهم الشاخمة مـن مـشاركة النـاس يف اهليئـة، فـال تـرىض إال وغريهم من اجلبابرة

باالنتصاب قياما بني أيـدهيم، مظهـرين ذل العبوديـة هلـم، فلـو أن أحـدا جلـس قبـل اإلذن 
ذاب مـا لـيس عليـه  له لعدوه من الكبائر التي ال تغتفر، وأذاقوه عليها من أليم العـمنهم

 املربطم بغضب اهللا مصطرب، فهذه احلالة هي التي يستأهل أن يتوعد عليها ذلك احلديث
 .وعذابه

 فمن قدم عىل أخ له يف ديـن أو صـاحب يف دنيـا فقـام لـه حمبـة وتكـريام هـل :قلت له
  ذلك يف خوف شديد، وعسى أن تفرج عنـي أفال ختربين به، فإين من؟يشمله هذا الوعيد

 .هذه املعضلة، فإين أراها من املسائل املشكلة
 : قد اختلف الفقهاء يف ذلك:قال

؛ ألن القــادم إن رس بــه فهــو هالــك بظــاهر  هنالــك بــشمول الوعيــد:فقــال بعــض
احلديث، وإن مل يرس به فهو عمل ال طائل حتته، فال يؤجر عليه، وفيه فتنة للقادم، وتعريض 

 بعصمته، وكان لـه عـن ذلـك مندوحـة برتكـه، فـال ختـشى يف  للهلكة إن مل يتداركه اهللابه
                                                

 ).٩(اآلية : احلرش  )١(
 .الكرب): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .لعله اخلبيث املربطم: ً تعليقا مسلمقال الشيخ أبو  )٤(
 . ملن):م(يف   )٥(
 .يف ذلك: زيادة): ت(يف   )٦(
 ).م(سقطت من   )٧(
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٤١٩

كنـا ال نقـوم : الدين غائلته، وقد حيتج لصاحب هذا القول بام يـروى عـن بعـض الـصحابة
، وإذا كـان هـو يف جاللـة قـدره وعظـيم شـأنه  ملا نعلم من كراهيته لذلك^لرسول اهللا 

 !؟كذلك يف تركهم للقيام له فام ظنك بغريه
 إذا احتمل القادم السالمة من حب القيام له مل حيرم؛ ألن الوعيـد إنـام :نوقال آخرو

 حيمـل عـىل حـسن الظـن بـه، ورد يف الرسور بنفس القيام له ال يف القيام نفـسه، واملـؤمن
 . موضع خطر، فينبغي التحرز منه، وهو قريب من األولولكنه

رسناه به، فال يشمل كل إن احلديث خمصوص بالوجه األول الذي ف: ويف قول ثالث
 علامء األمة وكرباءهم وأفاضلهم ال يتحاشون من ذلك، قيام، وال يتناوله، وألمر ما نرى

وال يتامنعونه، وإنام يرونه كرما يف األخالق، وبرا باإلخوان، ومرضاة للرمحن، وربام يرتكـه 
رنــوا عــىل مكــارم املتكـربون، ويتعــاظم عنــه اجلبـارون، ويــأنف منــه املربطمـون، وإذ مل يتم

األخالق، وهذا هو املـذهب الـصحيح واحلـق الـرصيح، وعليـه اسـتقر العمـل، وأطبقـت 
 مـن مكـان بعيـد فـضال عـن ]بالرتحيـب واإلكـرام[حتى أهنم ليتلقون القادم  ،الفقهاء

 -عليـه الـسالم- أنه تلقى أبـاه يعقـوب -عليه السالم-نفس القيام، كام يروى عن يوسف 
ك شائع، وقد ثبت التلقي والقيام للتحية معا يف حديث اهلجرة عنـد قـدوم عند قدومه وذل

 بظهـر ^ فتلقـوا رسـول اهللا : قال، إىل املدينة، كام هو يف صحيح البخاري^رسول اهللا 
                                                

 :وقـال، )٢٧٦٣(ما جـاء يف كراهيـة قيـام الرجـل للرجـل : األدب، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )١(
 .اهـ. حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 .زيادة من): م(يف   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .ترى): م(يف   )٤(
 .و :زيادة) ت(يف   )٥(
 .باإلكرام والرتحيب) ت(يف   )٦(
 ).٣٩٠٦(وأصحابه إىل املدينة ^ هجرة النبي : مناقب األنصار، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٧(
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٤٢٠

 هبـم يف بنـي عمـرو بـن عـوف، وذلـك يف يـوم احلرة، فعدل هبم ذات اليمني، حتـى نـزل
 صامتا فطفق مـن ^ بكر للناس، وجلس رسول اهللا االثنني من شهر ربيع األول فقام أبو

 مـن ]أردنا نقلـه بلفظـه[انتهى ما .  حييي أبا بكر^جاء من األنصار ممن مل ير رسول اهللا 
 .حديث طويل

 ، ثم رأيت أن أبا بكر قـام للنـاس^فقد رأيت أن أهل املدينة قد تلقوا رسول اهللا 
مـن [ام للقـادم واملحيـي والزائـر، وال يمنـع للتحية فهو من أوضح األدلـة عـىل جـواز القيـ

؛ ملا ثبت مـن جـواز التلقـي للقـادم يف هـذا احلـديث الـصحيح،  له مع ذلك أيضا]التلقي
-؛ إذ ال قائـل بـأن الرسـول  دليل عـىل حجـره-صلوات اهللا عليه-وليس يف ترك القيام له 

 . قد حجره عليهم وال منعهم منه-صلوات اهللا عليه
؛  هضم النفس، شديد التوطن عىل ذلك كثري التواضع، عظيم^ا كان والظاهر أنه مل

 القيـام لـه لكونه عىل خلق عظيم ال يزامحه فيه غريه، وقـد علمـوا بمحبتـه؛ لـذلك تركـوا
؛ ألن املرء يكرم بام حيـب، وإذا كانـت حمبـة الرسـول لـذلك مـنهم فهـو إيثارا حلبه التواضع

 .تهم عند اهللا تعاىلاألفضل يف حقهم، وهي األعظم يف منزل
 إن شاء اهللا أن القيـام كغـريه مـن وليس يف ذلك داللة عىل املنع كام ترى وبه تعرف

األعامل، قد يكون بحسب النيات والعوارض مع اخـتالف مواضـعه، فاضـال ومفـضوال، 
صـول الـرشعية، فـال ومكروها وحمجورا، ورشح ذلك كلـه يعـرف بالقواعـد الفقهيـة واأل

؛ إذ ليس الغرض يف هذا املقام إال إزاحة هذه الشبهة، وقد ارتبك فيها كثري حاجة إىل بسطه
                                                

 .فنزل) ت(يف   )١(
 .أردناه بلفظه): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .ترك): م(يف   )٥(
 .يعرف): م(يف   )٦(
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٤٢١

من الناس، ومل يقدروا عىل اخلـروج مـن هـذا االلتبـاس، حتـى توقفـوا عـن القـول يف هـذا 
 أن أوضح احلديث؛ ملا رأوا إطباق األمة عىل ذلك يف العمل من قديم وحديث، فأحببت

 .وابما عندي فيه يف هذا السؤال واجل
  .واهللا نستهديه ونستمده اإلرشاد إىل الصواب بفضله وكرمه، واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 : قال أنه^هل شيخنا يف هذه الرواية عن النبي 
 اختالف أو ناسخ هلا  أيف ذلك
  زماننا يف أمور دنيانا، أو تدبري معاشنا، ومل نستغن وإذا رصنا ال بد لنا من خمالطة أبناء؟

عن الكالم يف األسواق وغريها، والبيع والـرشاء، مـا احليلـة لنـا واخلـالص لـديننا إذا كـان 
 ؟األمر كذلك

 
" # $  M: ية الرشيفة املحكمة وال ناسخ له، وهو موافق لآلاحلديث صحيح

1 0 / . - , + * ) ( ' & %L لكن األمر 

                                                
 .جببفأ): م(يف   )١(
:  يف كتـابابـن ماجـه، و)٢٤٢٠(مـا جـاء يف حفـظ اللـسان : الفتن، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٢(

حـديث حـسن : الرتمـذيمـن طريـق أم حبيبـة، وقـال ) ٣٩٧٤(كف اللسان يف الفتنـة : الفتن، باب
 .اهـ. غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن يزيد بن خنبش

 .أهل: زيادة) ت(يف   )٣(
 .تستغن): م( يف  )٤(
 ).م(سقطت من   )٥(
 ).١١٤(اآلية : النساء  )٦(
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٤٢٢

باملعروف يف اآلية الرشيفة واحلديث النوراين شامل لكل ما يتكلم به العبد من احلق من 
؛ ألن املعروف ما عرفته القلوب أو مباح، فهو عام فيام ليس بمنكرواجب أو وسيلة 

 . غري هذا أبداالسليمة، واملنكر ضده، وال يستقيم
وهلذا تنوعت العبارة يف املوضعني، فذكر يف اآلية الـصدقة واإلصـالح ويف احلـديث 
النهي عن املنكر وذكر اهللا، واملعنى واحد، فالكالم مـثال يف اجلهـاد يف سـبيل اهللا أو يف نـرش 
العلم وأحكامه، وسرية السلف الصالح، أو ما كان مـن املبـاح كـالتزويج والبيـع والـرشاء 

 الدنياويـة، كـل هـذا مـن تعليم اآلداب واحلكم واملصالح وحتـذير الغوائـل الدينيـة، أوو
املعروف الذي يكون األمر به أمرا باملعروف، ومما للعبد ال ما عليه، فينبغـي أن تعـرف رس 

  .واهللا أعلم. احلديث لئال يشكل عليك فتفهم منه غري املراد به

 
 

 : قال حيث^َّتفضل شيخنا أوضح لنا فحوى قول سيدنا حممد 
. 

 
َالعلم بفتحتني هو الفاصل بني األرضني لغـة، ومعنـاه هنـا أن الـصالة هـي الع المـة َ

مـن صـىل ، ف؛ ألهنا هي عامد الدين كام ثبـت يف حـديث عنـهالفاصلة بني الرشك واإليامن
صح إيامنه وعلم، ومن سـاءت صـالته أو نقـصت أو كرهـت أو قبحـت فلركاكـة يف إيامنـه 

                                                
 . و): م(يف   )١(
علـم «: ^ قـال رسـول اهللا : قـال مـن طريـق أيب سـعيد٢/٢٧١ أخبـار أصـبهانأخرجه أبو نعيم يف   )٢(

 .»اإليامن الصالة فمن فرغ هلا قلبه وحاذ عليها بحدها ووقتها وسننها فهو مؤمن
من طريق الـسيدة ) ٢٨٥(يف فضل الصالة وخشوعها : الصالة، باب:  يف كتاببيعاإلمام الرأخرجه   )٣(

 .-ريض اهللا عنها-عائشة 
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٤٢٣

بقدر ذلك، ومن زكت صالته وحسنت فيها أفعاله، وخشعت هبـا جوارحـه، واشـتغل هبـا 
َقلبه، فلسبب إيامنه كان ذلك، فإهنا هي علم اإليامن وشعاره يف اإلساءة واإلحسان َ. 

 غدا له من الربح واخلرسان، ]ما يكون[صان مؤد إىل فهي دليل املزيد منه والنق
صاحبه لسخط ربه إىل دار الشقاوة واهلوان، وإن أرضاه إىل اجلنان يف جوار الرمحن، باملفيض 

M ´ ³ ² ± °L  M Y X W أعدت ألهل اإليامن، 
ZL M  ¶ µ ́  ³L.  

 
 : األزكويمن مخيس بن سليم بن مخيس مسألة

   يـــا شـــيخي الزاكـــي األفعـــال والـــشيم 
  

ـــم ـــىل عل ـــارا ع ـــورى ن ـــن غـــدا يف ال  وم
ــــا   ــــييل م ــــه أحــــداغــــري اخلل ــــي ب    أعن

  
  فهـــو القمـــني بمـــدحي يـــا أويل الــــشيم

ـــــول ســـــيدنا    فأوضـــــحن يل فحـــــوى ق
  

  حممـــــد قـــــال وهـــــو الـــــصادق الكلـــــم
ـــــدعاء وال  ـــــضا إال ال ـــــرد الق ـــــا إن ي   م

  
ـــــ ـــــر إال ال ـــــد يف العم ـــــانتظميزي    رب ف

                                                 
 .مكان): م(يف   )١(
 ).٦٠(اآلية : الرمحن  )٢(
 ).٦١(اآلية : الصافات  )٣(
 ).٢٦(اآلية : املطففني  )٤(
 يف إزكـي ثـم انتقـل إىل  ولـد، أديـب شـاعر، أبـو وسـيم املنـذري بـالوالء،مخيس بن سـليم األزكـوي  )٥(

 تـويف مـا ، كان معارصا للمحقق اخللـييل،وقصائده كثرية،  يذكر أن له ديوانا جامعا ألشعاره،سامئل
، ١ط، فهـــد بـــن عـــيل الـــسعدي،معجـــم شـــعراء اإلباضـــية: ينظـــر ـ،هـــ١٣٢٩-١٣٢٠بـــني 
 .٩٤ ص،١ ج، مكتبة اجليل الواعد،م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨

 .فام): م(يف   )٦(
حـسن : ، وقال إثـره)٢١٣٩( القدر، باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء : يف كتابيالرتمذأخرجه   )٧(

 .غريب
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٤٢٤

  هــــذا احلــــديث وأرجــــو كــــشفه ألرى
  

  كنـــــــه املـــــــراد وتـــــــم اآلن منتظمـــــــي
  

ــــصري البــــاع والقــــدم ــــذا جــــواب ق   ه
  

  عــن حــل مــشكل أرسار احلــديث عمــي
ــــــساحته    مــــــا حــــــل ســــــائله يومــــــا ب

  
  إال لفقــــــدان أهــــــل العلــــــم واحلكــــــم

  إذ أصــبح النــاس مــن فــرط الغبــاوة قــد 
  

  ورميستــــــسمنون بــــــال شــــــحم أخــــــا 
ــــــضاء عــــــىل رضبــــــني قــــــدره    ّإن الق

  
ــــسم ــــارىء الن ــــوىل ب ــــسموات م   رب ال

ـــــه  ـــــرد ل ـــــو حـــــتم ال م ـــــا ه ـــــه م   فمن
  

ـــــدم ـــــوم يف الق ـــــل املعل ـــــاملوت لألج   ك
  ومنــــــه مــــــا هــــــو يقــــــضيه ويعلمــــــه 

  
  أن ال يكــــــون ألســــــباب هبــــــن محــــــي

  منهــــــا الــــــدعاء وســــــامه النبــــــي لــــــه 
  

ـــــم ـــــسب الظـــــاهر األم   ردا جمـــــازا بح
  منــــوا كــــشف الكقــــوم يــــونس ملــــا آ 

  
  عــــــذاب وهــــــو قــــــضاء كونــــــه هلــــــم

ـــــــاإليامن حـــــــني دعـــــــوا  ـــــــه رد ب   لكن
  

  مــــن بعــــد مــــا عــــاينوه موضــــح الــــنقم
   الـــــــرب املـــــــشار لـــــــهومل يوفـــــــق إىل 

  
ـــــسم ُإال أخـــــو العمـــــر املمـــــدود يف الق ُ  

ـــــشارة ال  ـــــاءت بالب ـــــارة ج ـــــو األم   فه
  

ــــــرتم ــــــص ملح ــــــد وال نق ــــــى مزي   معن
ــــال  ــــديث ف ــــديت ألرسار احل ــــافهم ه   ف

  
  إشـــكال يف احلـــق عنـــد احلـــاذق الفهـــم

  
 

 :مما يوجد عن ابن مسعود
أجيـوز يل أن أدعـو ؟ مـا الفـرق بيـنهام 

 .ِّ بني لنا ذلك؟هذا هني كراهية أم هني حتريم أم هني أدب ؟بالدعاءين أم ال جيوز
 

اهللا أعلم، إن صح عن ابـن مـسعود فكأنـه يـشري إىل أن بعـض الفـتن قـد تكـون مـن 
                                                

 .للرب): ت(يف   )١(
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٤٢٥

 ال تكرهـوا الفـتن فـإن فيهـا قمعـا لـرؤوس :قيـل منهـا كـام ذاعم، فـال يـستمـصالح اإلسـال
ضلة، ومعنا أنه جيوز االستعاذة مـن اجلبارين، وهلذا خصص االستعاذة بكوهنا من الفتن امل

الفتن عىل العموم يف اللفـظ للتغليـب، أو عـىل نيـة اخلـصوص بالفتنـة املـضلة أو املرديـة يف 
  .واهللا أعلم. الدين أو الدنيا

 ^ 
 

 يف رشح هـذا كلـه حملـه كتـب الفقـه، -عليـه الـسالم-عـن اخلـرض : يف عدد األنبياء
إين :  شـكت األرض إىل اهللا جـل اسـمه^ إنـه ملـا قـبض حممـد : قـالك مكتوباوجدت ذل

إين سـأجعل يف هـذه : ّيارب بقيت ال يميش عيل نبي إىل يوم القيامة، فأوحى اهللا تعاىل إليهـا
 .األمة رجاال مثل األنبياء، قلوهبم عىل قلوب األنبياء

 ؟كم هم :قلت
جباء، وأربعون وهم األوتـاد، وعـرشة ثالثامئة وهم األولياء، وسبعون وهم الن: قال

 .وهم األتقياء، وسبعة وهم العرفاء، وثالثة وهم املختارون، وواحد وهو الغوث
فأما الغوث اختري من الثالثة، فيجعل يف مرتبة، وخيتار من السبعة واحد، فيجعل يف 

 إىل الثالثة، وخيتار من العرشة إىل السبعة، ومن األربعني إىل العرشة، ومن السبعني
 إىل السبعني، وخيتار من أهل الدنيا واحد إىل ثالثامئة هكذا إىل يوم األربعني، ومن ثالثامئة

القيامة، فمنهم من قلبه مثل قلب موسى، ومنهم من قلبه مثل قلب نوح، ومثل قلب 
، ومثل قلب داود وسليامن وأيوب وعيسى، -عليهم السالم-إبراهيم، ومثل قلب جربائيل 

 .M Ä ÃL :يقولهللا جل اسمه أما سمعت ا
فـام مـن نبـي إال وعـىل طريقتـه رجـل مـن هـذه األمـة إىل يـوم القيامـة، فلـو أن : قال

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 ).٩٠(اآلية : األنعام  )٢(
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٤٢٦

األربعني اطلعوا عىل قلوب العـرشة، لـرأوا قـتلهم ودمـاءهم حـالال، وكـذلك العـرشة لـو 
اطلعوا عىل قلوب األربعـني، لـرأوا قـتلهم ودمـاءهم حـالال، أمـا تـرى مـا كـان مـن قـصة 

 .انتهى. ىموس
اعلم شيخنا أنا نظرنا يف مجلة عدد هؤالء األبرار األتقياء األخيار، فوجدناها أربعامئة 
وواحد وثالثني، ونظرنا يف هذا االختيار، ومل نعرف حقيقة معناه، ومـا املـراد بـه وأيـضا مل 

 يف أن لو كان اطالع منهم عىل قلوب بعضهم بعض لرأى الكل منهم أن : قولهنعرف معنى
 .اء بعضهم بعض حاللدم

 ؟ هبـا اسـتدل فكيف ذلك، وما هو وعىل أي وجه خيـرج، ومـا قـصة موسـى التـي
َّتفضل علينا بكشف غطاء جهلنا، لعسى أن ينكشف لنـا بـذلك مـا ينـور عقولنـا، ويـرشح 

 . بعد أن كنا ذوي عمىصدورنا، فنصري بك أحياء بعد أن كنا موتى، وبرصاء
 

ذا يوجـد، لكـن ينبغـي النظـر فيـه أوال يف أصـله هـل هـو عـن هذا كالم حسن وهك
 شـكت ^ ملـا مـات رسـول اهللا : قولـه غريه فكأنه ليس عنـه بـدليلأم عن^رسول اهللا 

 من رسول بعده يوحى إليه فيخرب ، فهل-صلوات اهللا عليه-األرض؛ ألنه كائن من بعده 
 وال نبي، فـصح أن املخـرب هبـذا أن األرض شكت، فأجاهبا اهللا تعاىل بذلك، وما ثم رسول

عن اهللا تعاىل غري رسـول وال نبـي، فـإن كـان هـذا عـن غـري رسـول وال نبـي فهـو مـصنوع 
موضوع ال جيوز قبوله، وإذا مل جيـز قبولـه فـال حاجـة لنـا إىل االعتنـاء بـه، وقـد كفينـا أمـره 

 .فاطلبوا احلق أنى جتدونه، فام عندي فيه غري هذا

                                                
 .الذي): ت(يف   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .من): م(يف   )٣(
 .هل): ت(يف   )٤(
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٤٢٧

واهللا .  لـك حتقيـق صـحة شـكله بـام قـدمناه]لـو صـح[وأما صورة الكالم فحسن 
  .أعلم

 
 

، أهـو هنـي أدب أم هنـي تكريـه، وإذا مل يـستطع يف النوم املنهي عنـه بـني العـشاءين
الرجل عىل فعل يشء من الطاعات والوسائل يف ذلك الوقت لعجزه، وإذا قعـد عنـد أبنـاء 

 ال معنى له يف أمور الدنيا، أجيوز له النـوم يف م أو يسمع من الكالم الذيزمانه صار يتكل
ذلك الوقت إذا توخاه النوم، وغلبه وخوفه أن خيوض يف كـالم الـدنيا، مـا األحـسن لـه يف 

 العتمـة داخـل ذلك إذا جبن عن عمل يشء مـن الوسـائل، ونيتـه يف النـوم انتظـار صـالة
 ؟املسجد

 
ي أدب، وتلحقه الكراهية لفضيلة الوقت، وينبغي ملن قدر أن يـستفرغه النهي فيه هن

يف الطاعة كذكر أو صالة أو قراءة قرآن أو حديث أو أثر أو تعلم علـم أو مـذاكرة، فمـن مل 
 .واهللا أعلم. ؛ ألن السالمة ال تعادل يف اللغو والباطل فالنوم خري لهجيد إال اخلوض

 
                                                

 .يوضح): م(يف   )١(
 يف أبــو داود، و)٥٦٨(مـا يكـره يف النــوم قبـل العـشاء : املواقيــت، بـاب:  كتـاب يفالبخـاريأخرجـه   )٢(

أبـواب الـصالة، :  يف كتابالرتمذي، و)٤٨٤٩(النهي عن السمر بعد العشاء : األدب، باب: كتاب
الـصالة، :  يف كتـابابـن ماجـه، و)١٦٨(ما جاء يف كراهية النوم قبل العـشاء والـسمر بعـدها : باب
 .من طريق أيب برزة) ٧٠١(نوم قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها النهي عن ال: باب

 .ما): ت(يف   )٣(
 .لصالة): م(يف   )٤(
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٤٢٨

 
 

 . بني يل رشح هذه الرواية : قال حيث^د عنه ومما يوج
 

 : قال أنه^نعم قد ثبت عن النبي 
 فدل ذلك عىل عدم جواز الوصية لكل وارث إذا مل يكن بحق قد ثبت عىل 

 .ارث وصية، وإن أوىص له كانت باطلةاهلالك ووجب عليه اخلالص منه، فال جتوز للو
ومن مثل هذا ما اعتاده الناس من الوصية للزوجـة بنفقـة وكـسوة مادامـت يف عـدة 

 .الوفاة منه وهذا باطل
 .ومنه ما تويص املرأة لزوجها من الصداق إن كان هلا عليه صداق وهذا مثله باطل

ا باطل أيـضا، أو ومثله من يويص بسالحه وكسوته ونحو ذلك ألوالده الذكور فهذ
 املرأة وما بقي من عطرها وكسوهتا لبناهتا بعد موهتا، وهذا كله باطل عاطل لـيس بصيغة

 .واهللا أعلم. بيشء وعليه فليقس

                                                
 يف النـسائيورواه . من طريـق ابـن عبـاس مرفوعـا) ٦٦٧(يف املواريث :  يف باباإلمام الربيعأخرجه   )١(

مـا :  الوصـايا، بـاب: يف كتـابالرتمذي، و)٦٤٦٨(إيصال الوصية للوارث : الوصايا، باب: كتاب
) ٢٧١٢(ال وصـية لـوارث : الوصـايا، بـاب:  يف كتـابابن ماجه، و)٢١٢١(جاء ال وصية لوارث 

 .من طريق عمرو بن خارجة
 .الصيغة يف العرف العامين هي حيل املرأة  )٢(
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٤٢٩
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٤٣٠
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٤٣١

 
  

عـاىل بـأمر، وجـب علينـا أنـه إذا أمرنـا اهللا ت: عىل املعنى من قـول الـشيخ أيب حممـد
التزامه وامتثاله، إال أن تدل عىل غري وجوبه قرينة أو مقدمـة أو الحقـة، وإال فهـو كـذلك، 

 .ّتفضل شيخنا أوضح لنا يف هذا مثاال نعرفه لنقيس عليه
 

اهللا أعلم، وهذه مسألة من مسائل الكالم، اختلف فيها الفقهاء واملتكلمون، وأكثر 
ىل الوجوب ما مل تقم قرينة بعدم وجوبه؛ ألن عىل العبد امتثال أمر سيده قوهلم أن األمر ع

، M' & % $  (L ، M _ ^ ]L : حتام واجبا كقوله تعاىل
M n m l kLفإن حصلت قرينة أن األمر به  إباحي أخذ هبا كقوله 

 فقد علم أن ذلك كان ممنوعا من MA @ ? > = < ;L : تعاىل
نزلت اآلية بالرخصة ال بالوجوب، فاألمر عىل اإلباحة معلوم بالقرينة الصائم، وقد 

                                                
 :هو أبو حممد عبد اهللا بن حممـد بـن بركـة الـسيلمي البهلـوي، مـن علـامء القـرن الرابـع، مـن شـيوخه  )١(

: اإلمام سعيد بن عبد اهللا والعالمة أبو مالك غـسان بـن اخلـرض الـصالين، مـن تالمذتـه املـشهورين
الــشيخ أبــو احلــسن البــسيوي، لــه مؤلفــات منهــا اجلــامع وكتــاب التقييــد وكتــاب املوازنــة وكتــاب 

 .١/٢٩٥ إحتاف األعيان :ينظر. التعارف
 ).٣١(اآلية : األعراف  )٢(
 ).٩١(اآلية : النحل  )٣(
 ).٤٣(اآلية : البقرة  )٤(
 .هبا) ت(يف   )٥(
 ).١٨٧(اآلية : البقرة  )٦(
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٤٣٢

 . تنسخ احلرمة، وبالحقة وجود اإلباحةملقدمة

ً يعلم بقرينة أنه ليس أمرا باملفرتضات M, + * )L  : قولهوكذا يف
 يعلم M¹ ¸ ¶ µL :  اإلباحة، وكذا يف قوله تعاىلوالرشائع، وإنام هو ملجرد

  .واهللا أعلم. ة املقدمة من القصة املتنازع فيها، وما مل تقم القرائن فهو عىل الوجوببقرين

 
 

ولـسنا ممـن يـرد الروايـات، فـإن صـدقوا : ومما يوجد عـن الـشيخ الربـاين أيب سـعيد
 .نا مجيع ذلكفألنفسهم، وإن كذبوا فعليها، وما أحفظه أن لفظ أيب سعيد هذا بعينه، بني ل

 
صحيح إذا احتمل فيها احلـق والباطـل، » أهل الروايات أوىل بام رووا«: قول الشيخ

 فال يقطع بثبوهتا وصـحتها، وال يـصح اجلـزم أيـضا ^ومل تثبت يف الطرق الصحيحة عنه 
بنفيها عىل سبيل القول بالغيب، وأويل الروايات أوىل بام رووا إن صـدقوا فألنفـسهم، وإن 

 .بوا فعليها، وما ربك بظالم للعبيدكذ
 

 
» املصنف«قد وجدنا شيخنا أن شيئا من األثر مل يعمل به، وال يؤخذ بيشء منه، مثل 

                                                
 .بمقدمة) يم(يف   )١(
 ).٣١(اآلية : األعراف  )٢(
 .بمجرد) م(يف   )٣(
 ).٢٢٣(اآلية : البقرة  )٤(
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٤٣٣

، أهذا القـول لـه أصـل صـحيح »جامع أيب حممد«، و»منهاج العدل«، و»خمترص اخلصال«و
؟عندكم أم ال 

 
مني الصحيحة جائز العمل هبا، ولكن يف بعض اآلثار مسائل جمملة ال كل آثار املسل

 .واهللا أعلم. بد من النظر فيها، لتفصيلها وتفسريها
 

 
يف الذي يقرأ يف بعض الكتب، ووجد مسألة فيها كذا وكذا وقد قيل، ومل يبني ما هو، 

ّ تفضل بني ؟الف، ويصري يف تلك املسألة معنى غري ذلكأتكون قد قيل نفسها تقتيض االخت
  .لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا

 
هذا اللفظ غري رصيح يف وجود االختالف، فلو وجد مـثال وقـد قيـل يف اخلنزيـر إن 
حرمته بنص الكتاب وإمجاع األمة مل يدل ذلك عىل أن القائل أشار إىل وجود االختالف يف 

قد قيل ذلك، وربام وجـد :  كذلك فنبه عليه بقولهً حكى أثرا وجدهذلك، لكن يمكن أنه
ذلك يف مواضع خيتلف فيها وقصد التنبيه عىل االختالف، فال بد من مراعاة قرائن األحوال 

 .واهللا أعلم. لوضع كل حكم موضعه، إذ ال يصح غري ذلك
 

 
إن الدين بنـي عـىل احلكـم وعـىل قيـاد االطمئنانـة : ود يف األثرما معنى قوهلم املوج[

                                                
 .وحده): ت(يف   )١(
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٤٣٤

  ]والعرف والعادة
 

هذا من جممل األثـر، وال يـصح إال عـىل تأويـل اخلـصوص والعمـوم، واحلكـم هـو 
 التوسع هبـا مـا مل تعارضـه األصل يف كل يشء، واالطمئنانة والعرف والعادة فروع جيوز

يأتيك عبد مملوك هبدية يزعم أهنا : ، وهذا يف غالب األمور مثالهحجة توجب املنع يف احلكم
 أو أكل أو نحوه، ويزعم أنه بأمر سيده، من عند سيده، أو يدعوك إىل بيت سيده لدخول

فيجوز األخذ بقوله يف االطمئنانة والعرف والعادة وهو واسع، ولو أنكـر الـسيد ذلـك ومل 
التسليم للحكم، واحلكم ال يصح إال بإقرار جـائز تقم به احلجة بطل قول العبد، وووجب 

 .أو بينة عدل
ومثل هذا يتعذر يف أكثـر املعـامالت مـن األخـذ والعطـاء والبيـع والـرشاء واهلبـات 
والتزويج، ويدخل يف معاين الطهارات والنجاسات واألوقات والوصايا وغريهـا، كـام لـو 

 يف احلكم امرأة أو غري ثقة، وذلك بقول عبد أو تنجست بئر أو ثوب فيؤخذ يف تطهريه
ال جيزي، وقس عىل ذلك، فاحلكم هو األصل يف اجلميـع، واالطمئنانـة جـائزة مـع ارتفـاع 

 .واهللا أعلم. الريب حيث ال شبهة فيه
 

 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .جتوز): م(يف   )٢(
 .للدخول): م(يف   )٣(
 .تطهره): م(يف   )٤(
 .فذلك): ت(يف   )٥(
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٤٣٥

 
 

 ؟ً أفتى بباطل زلال من لسانه، فعمل به املفتى أهيلك أم الالعامل إذا
 

 إن املفتي يف هذا املوضع سامل، والعامل بذلك يف موضع ما ال يـسعه العمـل :قيل قد
 .به هالك

 إذا دخل فيام ال يسعه جهله من األفعال املحجورة مع اعتقاد التوبة منه بعينـه :وقيل
إن كان باطال إن هدي إىل ذلك، وإال ففي اجلملة، واعتقد السؤال عنه بعينه إن اهتـدى إىل 

في اجلملة ملا يلزمه من ذلك، والدينونة باخلالص مما يلزمه من ذلـك بعينـه إن ذلك، وإال ف
 إنه يرجى له أن ال هيلـك :قيلفقد . عرف ذلك إن كان مما يلزمه فيه حق، وإال ففي اجلملة

 .بذلك عىل هذه الرشوط املذكورة
ل  إنه ال هيلك عىل هذا إال أن يقـع فـيام ال يـسع جهلـه، فلـه حكـم آخـر، وقابـ:وقيل

 له النجاة الباطل ليس بمعذور يف قبوله، وال بمباح له فعله وال القيام عليه، وإنام رجيت
 مجلـة يف هذه الصورة بام اعتقده وأتى بـه مـن التوبـة والدينونـة والـسؤال الواجـب عليـه

وتفصيال؛ ألن اهلالك يتحقق مع عدم ذلك ال مع وجـوده، فكـل داخـل يف مـأثم أو هلكـة 
منها موجودة بالتوب والسؤال والدينونة بالواجب، وال هيلك بذنبه تائـب مقـر فالنجاة له 

دائن بالواجب عليه؛ فإنه ال هيلك عىل اهللا إال هالـك قـد رشد عـن اهللا رشاد البعـري النـافر، 
 .واهللا أعلم. وهو الذي مل يتب ومل يرجع إىل احلق

 
                                                

 .إن): م(يف   )١(
 .وجبت): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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٤٣٦

 
فيـه [ لقول بالرأي الذي ال جيـوزواتفق أصحابنا أن ا: عن الشيخ نارص بن أيب نبهان

 إىل  أجــاز ذلـك، ومعـي أن يف ذلــك نظـرا حيتــاج، وهالــك مـن]االخـتالف ال جيـوز
ال تقـوم بـه احلجـة إال  تفصيل القول يف ذلك ليخص كل وجه منه حكمه يف ذلك، فأما مـا

 بجـواز بالسامع مـن ديـن اهللا تعـاىل، وقامـت احلجـة بمعرفتـه فـال جيـوز فيـه القـول بـالرأي
 .االختالف؛ ألنه ال يسعه اختالفه بعد ذلك عىل كل حال

وإن خالفه عىل ذلـك فـال شـك يف هالكـه، وأمـا فـيام ال تقـوم عليـه احلجـة بمعرفتـه 
بالسامع مما ال تقوم بمعرفته احلجة إال بالسامع، وظن يف تفسري احلق أنه كذا وكذا من غري أن 

طر بباله أنه عسى أن يكون يف ذلك حكـم أنزلـه  فيه فيلزمه الوقوف بالشك، ومل خييشك
اهللا تعاىل، أو يف السنة جاء يف ذلك حكم أو يف إمجاع حق فيلزمه الوقوف فأخطـأ احلـق فـال 

 إخالصه إىل اهللا تعـاىل يف العمـل بـاحلق، واعتقـاده أنـه ال هيلك بذلك مع صدقه وصدق
 .ما مل يدن بذلك اخلالفيعمل إال باحلق، ومتى ظهر له من علمه باطل لريجع عنه 

 إن من وجد يف الرشيعة للزوجة الربع مـن املـرياث مـن :وهذا القول خيالف من قال
زوجها، واملراد كذلك مع غـري األوالد، فلـم يـدر بـذلك وأفتـى أن هلـا الربـع، وهنـاك مـع 

فقـال الزوج أوالد إن خطأ العامل يف هذا ال يعذر به إذا مل يكن أراد هلا الثمن، فزلـت لـسانه 
إن هلا الربع فهو الذي يعذر به من اخلطأ، وإن خطر بباله عـسى : من حيث ال يدري بنفسه

 .أن يكون قد جاء يف دين عن اهللا يف تنزيله أو يف السنة أو يف اإلمجاع لزمه الوقوف

                                                
 .االختالف فيه): م(يف   )١(
 .فيه): م(يف   )٢(
 .وحيتاج): ت(يف   )٣(
 .شك): ت(يف   )٤(
 .صدق بدون واو): ت(يف   )٥(
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٤٣٧

ومعي أنه مل يتوقف عىل هذا، وظن احلق ظنا ال شك معه فيه، ويف نفسه أن لو ثقل يف 
لشك، فال هيلك العامل املفتي، وال املفتى املستفتي إذا عمل بذلك ما مل يدن ذلك ما دخل يف ا

 .انتهى ما أردنا نقله من كالم الشيخ. بذلك
 إذا خالف احلق مما ال تقوم به احلجة إال بالسامع، ومل تقم عليـه :وقال يف موضع آخر

 منــه صـدق نيتــه احلجـة بمعرفتـه بالــسامع، وهـو يظـن أنــه عـىل احلـق املبــني، وقـد علـم اهللا
وإخالصه واعتقاداته احلقيقة أنه ال هيلك بذلك وال من عمل بقوله ما مل يدن بذلك، وما مل 
تقم عليه احلجة بمعرفة احلق يف ذلك، وهذا خيالف قول بعض أصحابنا كام ذكرناه، ومل أك 

الـدليل ألهـل العقـول «منفردا هبذا القول الذي خالفـت فيـه بنفـيس؛ ألن صـاحب كتـاب 
 تأليف عامل من أصحابنا من أهـل املغـرب، كـذلك أتـى فيـه أنـه ال هيلـك »غي السبيللبا

 إنه ال يعذر بخطئه كذلك أحكاما أتاها يف املنقطع الذي مل تبلغه الـدعوة، : قالبذلك، وملن
 عباده املكلفـني بـذلك، مـا يـدل عـىل ومل يبلغه يشء من أمور العبادة التي كلف اهللا تعاىل

ء كذلك، وعىل عذر ذلك العامل بفتواه، فيصح أن هذا القول الذي قيل به فيه عذر املخطى
 .انتهى. أنه ال هيلك هو األصح

 ملا وجدنا هـذا الـرأي اخلطـري الـصادر عـن نتيجـة فـؤاد هـذا :قال غريه من الضعفاء
َّاجلهبذة البصري، وفاقا للشيخ املغريب رسرنا به غري قليل؛ ألنه فيه سعة من الـضيق ملـن مـن ً 

اهللا عليه بسلوك الطريق، وألنه غريب عندنا مل يأت به رصحيـا أحـد مـن العلـامء قـبلهام فـيام 

                                                
ة مـن أهـل وارجـالن، أكـرب علـامء اإلباضـيمن هو الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالين   )١(

ارحتل يف أول شبابه إىل األندلس، وسكن قرطبة وفيها حصل علوم اللسان واحلديث له تفسري كبري 
وكتـاب العـدل واإلنـصاف يف أصـول الفقـه وكتـاب الـدليل ألهـل العقـول يف أصـول الـدين وهـو 

اإلمـام رشح مـسند  :ينظـر.  عـام سـبعني ومخـسامئة-رمحه اهللا-تويف . املطبوع باسم الدليل والربهان
 .١/٣ الربيع

 .هبا: زيادة) م(يف   )٢(
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٤٣٨

 .»معتربه« مل يأت به يف -رمحة اهللا عليه-عرفنا، حتى الكدمي 
 مل نجده عنه يف غري موضع من أثره، وإنام أدنى ما وجدنا -رمحه اهللا-وكذا أبو نبهان 

، ومع هذا -رمحه اهللا-ل دون القول عن شيخنا الكدمي يف هذا املوضع من الرخصة يف الفع
 مناظرة شيخنا اخللييل يف مجيعه لقلة درايتنا بمداخل هـذه األمـور وخمارجهـا، كله أحببنا

 بإتيان ما عندك من العلم يف هذا الشأن كله، لنعمل -يرمحك اهللا-فتفضل علينا أهيا الشيخ 
 .بعلم ونقول بعلم، جزاك اهللا خريا

 
قال العبد الفقري البليد العيي سعيد اخللييل قوال يرجو به يف املعاد ذخرا، قربة هللا 

إن الفتيا بام خيالف أصول احلق التي ال يسع خالفها هي من القول احلرام، املجتمع  :وشكرا
  بفتياه، أو حرم ما أباحه اهللا ال بد له من حالني؛ ألن قولهعليه يف دين اإلسالم، فمن أحل

إما أن يقول هذا حالل يف دين اهللا، أو حرام عند اهللا، وهو يف ذلك : ال يعدو عن وجهني
عىل خالف اإلمجاع، وإن كان مما ال تقوم احلجة فيه إال من السامع، فعندي أن هذا غري سامل 
يف حاله، وال معذور يف مقاله؛ ألنه قائل بالباطل، كاذب عىل الدين، مفرت عىل اهللا تعاىل 

̂ _ M : عباده، يسجل عليه بقولهمضل ل  ] \ [ Z Y X W V
`L .وقال اهللا تعاىل :M\ [ Z Y X W V U T S R Q P  ]

d c b a ` _ ^ k j i h g f e  lLفقد قرن القول بام ال  

                                                
 .أجبنا): م(يف   )١(
 .أجله): م(يف   )٢(
 ).١٤٤(اآلية : األنعام  )٣(
 ).٣٣(اآلية : األعراف  )٤(
 ).ت(سقطت من   )٥(
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٤٣٩

 ما ساقته اآلية الرشيفة من ذكر الفواحش يعلم بالرشك باهللا تعاىل، وعده يف مجلة
 . اهللا أحله أو حرمه ال خمرج له من هذا البتةالعظيمة، فدعواه بأن

 بأنه حالل أو حرام يف الدين مطلقا، ال خيرج عن هذا والتعلل فيه باجلهل، أو :وقوله
يظن حالله أو بأنه مل تبلغه حرمته من السامع كله ليس بيشء؛ ألن الظن ال يغنـي مـن احلـق 

 .شيئا، وتلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
 إنه حـالل أو حـرام يف الـرأي، أو عنـد العلـامء، أو مـع املـسلمني، أو يف قـول :وقوله

الفقهاء، أو يف رصيح األثر، أو ما جيري هذا املجرى كله ملحق بذلك، فال جواز له هنالك؛ 
ألنه من رصيح الباطل املمنوع، ويف املجتمع عليه أن القول بالرأي يف مواضع الدين حـرام 

 .نه، ال يوسع يف القول به، وال جيوز ألحد قبولهجمتمع عىل بطال
وحكم العامل به عىل هذا ما مل يدن به أو يعتقده عن اهللا كذلك، فحكمـه يف أحـسن 
وجوه االحتامالت له حكم راكب الكبرية من هذا الباب يف مسألة خطأ العـامل، وقـد رصح 

:  املوضع ما ذهب إليه الـشيخانالشيخ أبو نبهان فيها بام يغني عن املزيد، ومل يبن يل يف هذا
نارص بن أيب نبهان، واملغريب الذي أسند رفيعته إليه، واعتمد يف هذا التأصيل عليه، فإهنام قد 

 .جعال للظن والشك واجلهالة حكام يوجب العذر ملن قاله يف خمالفة الدين
وجـه وعندي أن هذا ما ال جواز له يف رأي وال دين، اللهم إال أن يكون عىل نحـو ال

 الذي معـي أو عنـدي أو يف : قولهالثاين الذي وعدنا بذكره آنفا، وهو أن يتسرت املفتي بنحو
نظري أو يف رأيي أو خيرج معي أو يظهـر يل أو يبـني يل أو مـا جيـري جمـرى هـذا البـاب، يف 

 .تأصيل املسألة واجلواب
 كان معه كذلك  مل يأثم إنففي أكثر ما قيل بظاهر أحكام اللفظ أنه لو زل أو أخطأ

-كـام قـال أبـو بكـر الحرتازه عن إطالق القول يف مسائل الدين، وإخبارهم بام يف نفـسه، 
                                                

 .واحدة: زيادة) م(يف   )١(
 .خطأ): ت(يف   )٢(
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٤٤٠

 إنام أقول فيها برأيي، فإن كان حقا فهو من اهللا، وإن كان باطال فهو مني :-رضوان اهللا عليه
 ومن الشيطان، وعىل هذا املذهب فيخرج أن هـذا القـول لـيس بفتيـا أصـال، وأن املـستفتي

 .ممنوع يف معنى احلكم من األخذ به إال أن يعلم صوابه
وكذا إن رشط فيه النظر وعدم األخذ به إال أن يظهر صوابه، وهلذا كـان الـشيخ أبـو 
نبهان وغريه كثريا ما حيرتزون بمثل هذا يف األجوبـة خمافـة خلـل الوجـود، زلـل ينـشأ عـن 

 .عللهم بإمكاهنا أدرى، وباالحرتاز منهام أحرى
 معنى الواسع فالقول بمثل هذه األساليب إن صدرت عن الفقيه الذي تؤخذ وأما يف

الفتيا عنه، إذا علم أن هذه كانت طريقته فيام يريد أن يورده مـن معـاين الـرأي، فاألخـذ بـه 
ّواسع يف غري احلكم، وعده عنه رأيا جائزا إن كان هو ممن يؤخذ الرأي عنه، ويكون حجـة 

 يف غريموضـع مـن آثـاره، عـىل مـا -رمحـة اهللا عليـه-خ الكـدمي يف القول به، كـام نبـه الـشي
استحسنه من رأي القوم أو غريه، فأتى عليه باإليامء واإلشارة يف أكثر املواضع، فكـان مـن 

 عىل ما أظهره من احلق، وأوضحه من -جزاه اهللا تعاىل خريا-بعده أثرا يتىل، ورأيا يعتمد، 
 .واهللا أعلم، فينظر فيه. ذا املوضعّاهلدى، فهذا ما عن يل أن أذكره يف ه

 
 

 :فصح أن هالك أهل اإلقرار بأحد ستة أحوال: مما قاله الشيخ نارص بن أيب نبهان
  اإليامن به مما تقـوم بـه احلجـة وجب أو أوجب اهللا الضالل يف التوحيد فيام:األوىل

 .بمعرفته من العقل وجواز الرأي يف ذلك احلال
إجازة الرأي خلالف يشء من دين اهللا الذي ال جيوز فيه االختالف مما : الثالثةاحلال 

                                                
 .أوجب: زيادة) ت(يف   )١(
 .ة ومل تذكر الثانيةكذا يف النسخ املخطوط  )٢(
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٤٤١

 .ال تقوم احلجة بمعرفته إال بالسامع، بعد قيام احلجة بمعرفته بالسامع
 الدينونة عىل خالف يشء من دين اهللا تعاىل، مما ال يسع خمالفتـه عـىل :احلالة الرابعةو

 .أو مل تقم، فهو هالك بالدينونة يف ذلك عىل كل حالكل حال، قامت عليه بمعرفته احلجة 
 خمالفة احلق فيام لزمه اعتقاده أو علمه أو تركه بعد قيام احلجة عليه :واحلالة اخلامسة

 .بلزوم اعتقاده أو علمه أو تركه
 أن يـربأ منـه بـرأي وال بـدين أو تـصديق شـهرة  بـراءة مـن ويل ال جيـوز:الـسادسة

 . تصديقهايسعهتوجب الرباءة منه ال 
 إن تصديق شهرة قتل عيسى بن مريم ال جيـوز، هـي :قال بعض أصحابنا :فإن قلت

 ؟شهرة توجب الرباءة من أهل الرباءة
، أو ممن  ال جيوز عىل من قامت عليه احلجة من كتاب اهللا، أو من لسان نبي:فأقول

ه؛ ألهنم معتمدون قتله، تقوم به عليه احلجة يف الفتيا، وإال فهم يف حكم العقاب قاتلو
M q  : قالفكيف ال حيكم بعقاب القاتل، وليس قتل األنبياء مما ال جيوز تصديقه، بل

 v u t s rLأي تتولون قاتلهم . 
ومن صدق ذلك قبل قيام احلجة عليه بالسامع أهنم مل يقتلوه، ومل هيلك بذلك، وإن مل 

قيقة األمر فيه، وذلك أنه كان النبي عيـسى يف يأته كذلك فاحلق كذلك، وإنام أخربنا اهللا بح
هـو معـي، فـذهبوا معـه إىل بيتـه : بيت هيودي، وهم يريدون قتله، فقال هلم صاحب البيت

، وخرج عـنهم، ومل يعلمـوا بـه، فـصور اهللا تعـاىل صـاحب -عليه السالم-فنظرهم عيسى 
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 .يسع): م(يف   )٢(
 .تقوم: زيادة) ت(يف   )٣(
 ).٩١(اآلية : البقرة  )٤(
 .أن): ت(يف   )٥(
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٤٤٢

 إن كنـا قتلنـا :وافقـال فقتلـوه، ثـم شـكوا يف قتلـه -عليـه الـسالم-البيت عىل صورة عيسى 
 فصاروا يف شك من ؟عيسى فأين صاحب البيت، وإن كنا قتلنا صاحب البيت فأين عيسى

ذلك، وليت شعري هل ظهر عيسى بعد ذلك مع أحد غريهم من أنصار أنصاره، أم أماتـه 
 .انتهى ما أردناه من هذا. اهللا بعد ذلك

مل تقم عليه بذلك احلجة،  وإجازة الشيخ ها هنا ملن صدق تلك الشهرة، ما :قال غريه
ِ عن الشيخ أيب سعيد وال غريه، فتفضل سيدي علينا ببيانمل نجدها ِّ هـذا، وهـل خيـرج 

وإن مل يأته كذلك فاحلق كذلك ما : قول الشيخ نارص يف هذا عىل جواز الدينونة بذلك لقوله
 جـاز هـذا دينـا أو رأيـا مل تقم احلجة عليه، أم ذلك بالرأي كام أجازه يف املسألة األوىل، وإذا

فهل صح جوازه من قبل أهنم أقروا عىل أنفسهم بام هم له أهل، ومـن حيـث إهنـم يـدعون 
عىل أحد من املسلمني شيئا من الكفر يف دينهم، كـام ادعـت الـشيع والـروافض مـا ادعـت، 

، ومل يدعوا عىل أحد من اخلليقة حقا -عليه السالم-وكمن ادعى من الكفرة سحر سليامن 
 . نفس أو مال، فحينئذ ال جيوز تصديقهم بإمجاع املسلمنييف

ِتفضل سيدي عىل خويدمك بحل هذه املشكالت، وبتفصيل هذه املجمالت، وهل  ِّ
جيوز ملن بلغته الشهرة بأن فالنا تزوج فالنة، أو فالنا هذا هو ابـن فـالن، أو فالنـا قـد تـويف 

سـاملا، وإن كـان األمـر يف علـم اهللا  يعتقد صحتها وتصديقها، ويكون بأرض الفالنية أن
للحكم الظاهر كام أن احلاكم يقيض بـشهادة الـشهود [ليس كذلك، أم ال يكون جواز ذلك 

 البتة، إذا وافقوا شـهرة الـدعوى، ومـا الفـرق ]اللتزام األحكام الظاهرة أم ال جيوز ذلك
علينـا بـرد اجلـواب  تفـضل شـيخنا ؟بني الشهرتني، وما السبيل عىل معرفة هاتني القضيتني

                                                
 .جيدها): م(يف   )١(
 .بتبيان): م(يف   )٢(
 .أو): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
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٤٤٣

 .مأجورا إن شاء اهللا
 

اهللا أعلم، وما أخوفني أن تكونوا بحايل مغرتين، مع كونكم إىل البحث كاملضطرين، 
لعدم الفقهاء، وقلة العلامء يف هذا الزمان الكدر، والذي أعلمه من نفيس وأخربكم به عني، 

الرأي وال من ذوي البرص، وعىل ما أين كثري اجلهل، قليل العلم، متكلف النظر، ال من أهل 
يب من قلة الدراية والتفطن للدقائق من النظر، والغوص عىل غوامض احلقـائق مـن األثـر، 
فكأين أضعف عن االعرتاض عىل ما أورده يف هذا املحل، هذا الشيخ الفقيه املجتهد، الذي 

 تقم عليه احلجة  من مل، عىل-عليه السالم-َّأبرز ما عن له يف مسألة الشهرة يف قتل املسيح 
 .بخالفها من بعض كتاب عن اهللا ناطق، أو نبي أو رسول من اهللا صادق

 باهلدى من أوثـق العـرى إال أن معتمد الشيخ الكدمي يف هذا الباب، هو التمسك
 والتعويل عليها، واألسباب؛ ألهنا يف األصل شهرة باطل، وقولة زور، لو جاز تصديقها

ئلها أو قابلها، جلاز قبول شـهرة الـدعوى بمـن شـهر معـه أن أبـا بكـر قـد وكانت حجة لقا
، وأن عمر بن اخلطاب قد رضب البتول فاطمة بنت الرسول ^اغتصب اإلمارة بعد النبي 

 حتى ألقت اجلنني من بطنها إن مل يـشتهر معـه إال ذلـك، وال سـمعت -صلوات اهللا عليه-
ن املمكنـات واملحـتمالت، ولكـن حتقيـق هـذه أذناه بام خيالفـه هنالـك؛ ألنـه يف األصـل مـ

 .واهللا أعلم. البحوث وتفصيلها مما يتسع القول فيه، فليطالع من كتب الفقه
 

 :واخلرب الصادق عىل نوعني: وعن قومنا قال الشيخ
اخلرب املتواتر وهو اخلرب الثابت عىل ألسنة قـوم وال يتـصور تواطـؤهم عـىل  : أحدمها

                                                
 .ال): ت(يف   )١(
 .للتمسك): ت(يف   )٢(
 .أو): ت(يف   )٣(
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٤٤٤

علم الرضوري كالعلم بامللوك اخلالية يف األزمنة املاضية والبلـدان الكذب، وهو موجب لل
 .النائية

 اخلرب الصادق أي املطابق للواقع، وسمي باملتواتر ملا أنه ال يقع دفعة بل :قال الشارح
 :عىل التعاقب والتوايل، فهاهنا أمران

 .علم بمكة أن املتواتر موجب للعلم وذلك بالرضورة فإنا نجد يف أنفسنا ال:أحدمها
 . أن العلم احلاصل به رضوري:والثاين

وأما خـرب النـصارى بقتـل عيـسى عليـه الـسالم، واليهـود بتأييـد ديـن موسـى عليـه 
 .السالم، فتواتره ممنوع

 خرب كل واحد ال يفيد إال الظن، وضم الظـن إىل الظـن ال يوجـب اليقـني، :فإن قيل
 .ه نفس اآلحادوأيضا جواز كذب واحد يوجب جواز كذب املجموع؛ ألن

ربام يكون مع االجتامع ما ال يمكن يكون مع االنفراد كقوة احلبل املؤلف مـن : قلنا 
 .الشعرات

 فيام أحسب أن كل شهرة يف خـرب يشء أصـلها صـحيح، وهـي مـا :قال الشيخ نارص
 .يلزم املتعبد تصديقها أو القول هبا أو هي من واجبات العمل هبا أو الرتك هلا

 اعتقاده واجبا فعليه ذلك متى قامت عليه احلجة بسامعه إذا كان ممـا ال فأما فيام عليه
 .تقوم احلجة يف ذلك إال بالسامع

فإن كان مما تقوم احلجة بعد سامعه لوجوبه عليه من حجة العقل كان حجة عليه كل 
 .من عرب له وال حيتاج إىل شهرة

ه بل ال تقوم احلجـة يف وما كان مما ال تقوم احلجة بوجوبه من حجة العقل بعد سامع
 . إنه تقوم عليه احلجة من كل معرب عرب له:فقيلوجوبه إال بالسامع وذلك فيام يلزمه اعتقاده 

 . باألمني يف دينه:وقيل
 . بأمينني وال يبعد أال هيلك إال بثقتني:وقيل
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٤٤٥

 تقـوم عليـه احلجـة بالواحـد :فقيـلوأما فيام عليه أن يعمل به فإن كان ممـا ال يفـوت 
 .ني والثقةاألم

 . باالثنني كذلك:وقيل
 ال تقوم عليه احلجة حتى حيرض وقته كالصالة فإذا حرضت قامت عليه احلجة :وقيل

 .بمن أخربه من قبل إن مل ينس ذلك بكل معرب
 . بام ذكرنا يف االختالف:وقيل

 إنه تقوم عليه احلجة بمعرفة لزومه كام تقوم احلجة بمن عرب :فقيلوأما فيام ال يفوت 
 .لصالة له قبل حضور وقتها وذلك بوجوب معرفتهاا

 ال جيب علم ذلك إال عند وجوب العمل، فإن كان مما جيـوز فيـه تـأخري أدائـه :وقيل
 ال جيب عليه علم ذلـك واعتقـاد صـدقه إال إذا قـرب فواتـه بمقـدار مـا يـدرك فعلـه :فقيل

 .ركه املوتكاحلج والزكاة عند املوت ولكن الوصية بذلك؛ ألنه ال يدري متى يد
 ال هيلك إذا اعتقد أداء ذلك باعتقاد صادق يف أدائه أو الوصية به عىل موجبها :وقيل

 .عليه إذا مات ومل يدرك الوصية
وأما الشهرة يف تصديق أحداث باطلة فال جيوز االختالف يف احلكم بباطلها إال أهنـا 

 .باطلة عىل أحد
 وال جيوز إنكارهـا وال ردهـا ولـو فإن كانت بداية الشهرة عىل وجه احلكم الظاهر

كانت يف األصل غري صحيح أنه فعل ذلـك الـذي شـهرت عليـه، وال يـصدقها عـىل حكـم 
احلقيقة بل يكون كشهادة الشهود املقبولني يف احلكم مع احلاكم عىل أحد ألحد آخـر بحـق 

 البـاطن  حيكم عليه بذلك عىل احلقيقـة يففيصدقهام بحكم الظاهر وحيكم بشهادهتام، وال
 .بل حيكم به عىل حقيقة حكم الظاهر

                                                
 . بالظاهر:)ع(يف   )١(
 . أو ال:)ع(يف   )٢(
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٤٤٦

وإن كانت بداية الشهرة عىل غري الوجه اجلائز يف تصديقها، ولو كان صاحبها الـذي 
شهرت عليه قد فعلها ذلك يف الباطن، والذين شهروا عليه ذلـك هـم صـادقون يف البـاطن 

يكـون مـن العلـم فال جيوز تصديقها بحكم الظاهر، ولعـل مـراده مـا يكـون اخلـرب املتـواتر 
مثال إن صالة الفجر ركعتني والظهـر أربعـا وكـذلك العـرص، والعـشاء ثـالث . الرضوري

 .ركعات وما أشبه ذلك مما هو كثري يف الرشيعة يصري العلم رضوريا
 وبعثه ورسالته وأنه قد بعث، ولـوال أنـه يـصري ^وكذلك تواتر األخبار عن النبي 

از، وذلك مما هو معلوم باإلمجاع أنه يكون العلـم علام رضوريا ألمكن الشك وإذا أمكن ج
 التي يعلمها املرء علام رضوريا، وما أوضحه من البيان من به كالعلم الرضوري باألشياء

االحتجاج من تواتر أخبار النصارى أهنم قتلوا عيسى بن مريم ومنع مـن جـواز تـصديقه، 
؛ ألن تـصديق الباطـل ال سـيام يف -  رمحهم اهللا مجيعا-وقال بذلك أحد من علامء أصحابنا 

 .األنبياء باطل وهو قول صحيح
ولكني أقول من غري خالف هلم من أن خرب عيسى عليه الـسالم ممـا ال تقـوم احلجـة 
بوجوب االعتقاد فيه أهنم مل يقتلوه إال من السامع والشهرة يف أهنم قتلوه ليس يكون النقص 

قاتليه أن لـو كـانوا قتلـوه، وهـم يف حكـم اإلثـم عليه عليه السالم، وإنام يكون النقص عىل 
قاتلون؛ ألهنم ذهبوا ليقتلوه وذلك أهنم أراد من أراد قتله من أهل زمانه ومل يعرفـوه يف أي 

أنا أدلكم عليه هو اآلن يف بيت، فذهب هبم إىل ذلك ودخلـوا فيـه، : موضع فقال هلم رجل
رفوه يقينا أنه هو، فلام رأى القـوم وعيسى عليه السالم فيه، نظروا عيسى يف موضع منه وع

قد دخلوا عليه وعرف قصدهم خرج من البيت، فصور اهللا تعاىل ذلك الرجل الـذي دهلـم 
عليه عىل صورة عيسى عليه السالم فقتلوه ثم التمسوا الذي دهلم عليـه فلـم جيـدوه فـيهم، 

تلنـا صـاحبنا  إن كنا قتلنا عيسى فـأين صـاحبنا، وإن كنـا ق:قالوافدخل الشك يف بعضهم و
 فعىل هذا ففي اإلثم قاتلوه وال شك أهنم آثمون بقتله عىل هـذا الوجـه وإن مل ؟فأين عيسى

                                                
 . به األشياء:)ع(يف   )١(
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٤٤٧

 .يقتلوه
وأما أن لو كانت هـذه الـشهرة يف مـؤمنني بـه وأهـل ورع وتقـوى يف ظـاهر احلكـم، 
وفعلوا ذلك ومل يعلم بذلك أحد ولكـن اشـتهر ابتـداء الـشهرة ممـن ال جيـوز تـصديقهم يف 

 .لظاهر مل جيز تصديق الشهرة عليهماحلكم ا
وإن مل يكن مـنهم هـذا، ولكـن شـهر عـنهم هـذا الفعـل بـشهود ال جيـوز إال احلكـم 

 . مل جيز تصديق الشهرة عليهم بحكم الظاهربشهادهتم
 تكذيب النصارى يف ذلك فال جيوز إال تـصديق ^وأما بعد ما أنزل اهللا عىل رسول 

 .واهللا أعلم.  ذلكالتنزيل قامت عليه احلجة بمعرفة
 .وهذا بخالف ما وجدته عن أصحابنا فينظر يف ذلك وال يؤخذ منه إال عدله انتهى

اهللا أعلم ولقد تركت اخلوض يف هذا ويف أكثر هذه : -رمحه اهللا-قال املحقق اخللييل 
املسائل ضعفا وعجزا لقلة علم وركاكة فهم فلتطالع من األثر واهللا املستعان عىل كـل خـري 

 . التوفيقوباهللا
 

 
ما تقول يف املبتىل إذا اختلف عليه يف أمره علامء عرصه، فمنهم من شدد وضيق عليه 
ورفع اختالفا، ومنهم من رخص وهون له عليه ورفع اختالفا أجيوز له أن يأخذ بام رخص 

 ؟ يعرف أعدل اآلراء يف ذلكله العامل، وتكون له سالمة فيام بينه وبني ربه، ال سيام إذا مل
  

إن عرف األعدل أخذ به لزوما إال يف موضع ما جيوز له أن يرتك األعدل عدوال عنه 
إىل األحوط فيام ابتيل به من أمر نفسه، ال يف احلكم عىل غريه لنفسه وال لغريه، فإن مل يعرف 

                                                
 ^: زيادة) أ(يف   )١(
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٤٤٨

ن خمتلف فيه، فإن مل يقدر األعدل وجب عليه التحري والتامس األعدل فيام أراد األخذ به م
عىل معرفة األعدل بنفسه، وقدر عىل من يعرفه بالعدل من أهل العلم وجب عليه مشاورة 
الفقيه وسؤاله عن األعدل مما يريد الدخول فيه يف موضع ما ال يوسع له يف العدول إىل غري 

 .األعدل ملعنى جييزه، ال يف احلكم عىل الغري كام بيناه
ضعيف مل يعرف األعدل فجائز له أن يأخذ بقول من أقوال املسلمني  إذا كان ال:وقيل

الصحيحة أي قول شاءه، ويف هذا راحة وبه كفايـة، وال سـيام مـع عـدم املبـرصين لتعـديل 
 .واهللا أعلم. اآلراء كام هو الغالب يف عرصنا

 
مثـل  يف األثر قوال من أقاويل املـسلمني، ورأى االخـتالف يف ذلـك، كفيمن رأى
 .مفارقة: رجل قال لزوجته

 .ً ال يكون طالقا حتى ينوي به طالقا:قول 
 وقد M W VL :  ألنه قال اهللا تعاىل؛ هو طالق نوى به أو مل ينو:وقول 

أخذ من قال إنه ليس بطالق حتى ينوي به طالقا توسعا بذلك القول، من غري اعتقاد منه 
 القولني صواب، وعىل مثل هذه األقاويل التي بإبطال أحد األقاويل إال أن اعتقاده أن كال

جيوز فيهن االختالف، إذا كان االختالف خارجا عىل وجه الصواب، هل ترى للضعيف 
 . أنقذك اهللا من املهالك؟ يأثم بذلك وهل ال؟التوسع بمثل ذلك

 
 .واهللا أعلم. نعم ال يضيق ذلك عليه عىل هذه الصفة

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 ).٢(اآلية : الطالق  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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٤٤٩

 
 

 لعمـرو، وزيـد وعمـرو كـل :وقـول هو لزيد :قول: فيمن يف يده يشء وفيه قوالن
يرى الرأي األعدل يف نفسه أن ذلك له دون صاحبه، واحلاكم العدل الذي جيوز حكمه يف 
املختلف معدوم يف زماهنام، وكذلك من يقوم مقامـه، أجيـوز ملـن قـدر عـىل أخـذه مـنهام أن 

 ؟حيرم صاحبه منه عىل رغمه أم اليأخذه لنفسه، و
 وإذا كان يعلم أن صاحبه غري عامل باالختالف أو مل يعلم منه ذا وال هذا، وال عرفه

 أكله سواء، وهل يضمن الـذي يف يـده إذا أخـذه منـه عـىل الكـره أو أن ذلك له عىل قول
والك مـأجورا إن  تفضل أوضح لنا هذه املعاين بأوثق املباين، حسب ما أراك فيـه مـ؟الرضا
 .شاء اهللا

 
واهللا اهلادي، اعلم يا أخي أين لست من أهل املعرفة بالفتيا، وال من املجدين يف طلب 
العلم أو البحث عنه، فضال عام وراء ذلك من بلوغ أدنى رتبـة أهلـه، فكيـف جييـب مـن ال 

فـة، وأوىل بـالتمييز، دراية له ملن هو أعـرف منـه يف العلـم، وأبلـغ يف الفهـم، وأكثـر يف املعر
وأدرى باحلال، هذا مع قصور النظر من املجيب، وظهور التكلف مع وضوح العـذر لبـدو 

 .اجلهل
 ال فليس ذلك كـذلك، ؟ يا أمحد أحتسبني أتكلم عن جم علم وكثرة فهمفام أظنك

ولكن أرى األمر قد انعكس، فصار السائل مسئوال، والعارف جمهوال، بل أنت وصاحبك 
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 .له: زيادة) ت(يف   )٢(
 .قوله): م(يف   )٣(
 .ظنك: كذا يف النسخ املخطوطة ولعلها  )٤(
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٤٥٠

أجدر أن يوجه السؤال إليكام، فيقتدى بكام يف املهم إذا نـزل، واألمـر إذا أشـكل، ومل أوىل و
 أرد  خجـيل أنأقل ذلك بدعا، فقد أظهرتـه صـدعا، معرتفـا لكـام بـذلك، ولكـن فمـن

 .كالمك، وإن كان التعذر أوىل
 من شـيخنا كـذلك  اعلم يا أخي فإنا قد وجدنا يف كتب األصول، وسمعنا:أقولف

 يتحرى يف نفسه لألرجح من اآلراء، فال بد وأن يكشف له مـن احلـق مـا ]ال بد وأن[نه أ
حيركه إىل أحد القولني بتمييز ما لو بأن يرى أن ذلك هو األصلح واألوىل إذا قدر يف النظـر 

فإىل أهيام كان قلبه أميل فرياه أوىل يف احلكـم بيـنهام، . أنه بني خصمني مشتجرين قد حكام
 احلال يكتفى به للرتجيح يف حقه، فإن مل يفتح له يشء من ذلك، ومل جيـد مـن العلـامء فذلك

من يعرب له األرجح منه له، فال بد وأن ينظـر مـا عليـه مجهـور العلـامء، فـال خيـرج مـن حـد 
األكثرين إىل قول األقل، دع عنك ما وراءها من األقوال الشاذة وجودا، وإن كان هلا أصل 

ا حقا، هذا إن علم ذلك فال معنى للتقوى بتتبع الرخص لنفـسه ألخـذ ال خيرجها من كوهن
أموال الناس هبا لعدم احلكم يف دهره فإن عز هذا املبحث وتساوى األمران، وكان الرأيان 
يف الوجود سواء، ويف الشهرة أو اخلفاء أو الوجـود عـن العلـامء كـذلك، والتـبس األمـر يف 

 .موضع احلكم بالرأيالرتجيح عليه من كل اجلهات، فذلك 
وال بد وأن يدخله معنى االختالف يف اعتبـار احلـال، فهـو حـاكم مـن حكـام اهللا يف 
مقامه ذلك عىل صاحبه، إذ أجاز اهللا له احلكم عليه، أو نفـسه لعـدم احلـاكم يف دهـره، وإذا 

                                                
 .ممن): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .وجدتا): م(يف   )٣(
 .وال بد أن): ت(يف   )٤(
 .حكاه): م(يف   )٥(
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٤٥١

 مـن دون علـم كان الرتجيح جمهوال فليت شـعري أي طريـق نـسلك بـاحلكم عـىل غـريه
جازة ذلك، وهو نظر األرجح عىل ما قاله املسملون، فإن احلكم معهم عىل الغري يوجب له إ

ال للغري بغري نظر واجتهاد وتبرص وتفكر، وعلم ومعرفة ما يفتحـه اهللا يف احلـال أنـه لـشبيه 
 األمر ]وإذا كان[باتباع هوى النفس األمارة، بل هو كذلك جزما إن كان ذلك منه حكام، 

 .ادهكذلك فال شك يف فس
إال باألعدل مما يراه إن كان ينظر األعدل إن كـان ممـن [وإذا كان احلكم غري جائز له 

 أجيـوز لـه أن يـدخل يف احلكـم عـىل غـريه بغـري علـم، وال ،] ال ينظر األعدليظن بمن
 . كال فإنه حمال وباطل وإال فاجلهل هبذا احلال خري من العلم ال شك؟دراية

 ]غري جمـوز[ بغريه عىل غريه حتى يتبني له األعدل، فكذلك وإذا مل جيز له أن حيكم
له أن حيكم لنفسه عىل غريه حتى يصح لـه األعـدل مـن الـرأي بـأي يشء كـان مـن وجـوه 
التمييز، ولو بتعبري عامل يف أنه األرجح، وبعضهم يمنع ذلك إال أن يبرص صواب ما قاله له 

احلال لبقاء اللبس بحاله عنده، وإال فام الفرق ذلك العامل املفتي لذلك وهو األصح عندنا يف 
 .بني ذلك العامل، وبني علامء السلف من قبله، وربام كانوا أعلم فانظر وافهم

 وتطرق الغلط والنسيان إىل ذلك العامل احلـارض فحـضوره وغري خاف إمكان نظر
 الرتجـيح لـرأي وغيبته سواء يف هذا االعتبار لعدم الفرق باحلق، فإن كشف له العـامل وجـه

 بـني نفـسه ومل يبـرص شـيئا مـن معـاين  بني خـصمه وجاز له احلكم به بني اخلصمني أو
                                                

 .غري): م(يف   )١(
 .فإن): م(يف   )٢(
 .بام): م(يف   )٣(
 .كذا يف األصل  )٤(
 .غريه ال جيوز): م(يف   )٥(
 ).ت(سقطت من   )٦(
 .و): م(يف   )٧(
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٤٥٢

ترجيح القول اآلخر، فإن صح مـا فـتح لـه مـن حـق يف هـذا، أجيـوز لـه التمـسك واألخـذ 
 اجلـواز واحـد  فـالقول يف املنـع أو؟بمقتضاه، وسواء كان اخلصم باالختالف عاملـا أم ال

 جاهل، فهذا هو النظر  علم، أو جهله من جهل ال يتغري لعلم عامل به، وال جلهلعلمه من
والتدقيق عن وجوه ذلك بمبلغ ما علمناه، ال ما فـوق ذلـك قياسـا واعتبـارا عـىل نحـو مـا 

 .وقفنا عليه أو سمعناه
نرى الناس يتوسعون بقول ولو نادرا، فـريون ذلـك مغـنام،   اجلهل فكثريا مااوملا فش

كان موافقا لغرضهم عىل ما هتواه منهم األنفس، ومعاذ اهللا من ذلك يف مقام احلكـم  وإن
عىل الناس للناس فكيف للنفس، فينبغي أن يكون أشـد احـرتازا وأعظـم احتياطـا، وأكثـر 
اجتهادا، وأوثق اعتامدا، ولكنهم مع ذلك ال يعدونه منهم حكام، وإنام يأخذونـه توسـعا إىل 

، وعىل هذا فإن كان كذلك فال أقـول يف حقهـم إال بالـسالمة ة بمنعأن تقوم عليهم احلج
 .عىل هذه النية إن شاء اهللا

وإال فلو قيل فيه بالتحريج والتضييق ألفىض احلكم يف دهرك إىل أن يرتك الناس كل 
خمتلف فيه من األقوال مع عدم معرفـة بـالرتجيح مـع وجـود جهلهـم بـالتمييز، وال يـصح 

ق األمر ويتسع التحريج فتعود الرمحة التي هي االختالف بـالرأي نقمـة احلكم بذلك فيضي
 .عىل الناس

وكام جاز هلم التوسـع بـاملختلف فيـه يف مواضـع الـدين كالـصالة والزكـاة وغريهـا، 
 وكذلك ال يبعد ذلك يف املعامالت، بل هو جائز يف االعتبار جزما عىل غـري معنـى احلكـم،

                                                                                                                             
 .أو): ت(يف   )١(
 .و): م(يف   )٢(
 .بجهل): ت(يف   )٣(
 .إن: كذا يف األصل، ولعل الصواب  )٤(
 .متنع): ت(يف   )٥(
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٤٥٣

 ذلك يف ملكه وصـاحبه اآلخـر غـري ممنـوع إن  فلو ثبت له،ولكن عىل هذا االعتبار الثاين
 بحق، إنام هو بتوسع وجتوز وكام جاز ملـن أدركه أو شيئا منه؛ ألن ذلك يف يده ليس متلكا

يف يده ذلك التوسع والتجوز، فكـذلك لآلخـر جـائز أن يتجـوز بـه ويتوسـع، فـال موضـع 
ثابـت لـه، ثـم لـو اسـتقر يف يـده فقـدر عـىل للمنع له ممن هو يف يده إذا مل يكن يف يده بحـق 

إحرازه كان بذلك ساملا ال آثام عىل هذا االعتبار؛ ألنه كام جاز له التوسع به فكذلك جيوز له 
 باملنع ليس مانعـا لـصاحبه اآلخـر متـى التوسع باملنع لعدم الفرق، لكن جواز التوسع له

 .أدركه
متوسع األول منعـه عـىل ذلـك بعـد فالتوسع له باحلكم ألخذه أيضا جائز، وليس لل

 عليه ال يكون للمتوسع الثاين أو الثالث وهلم جرا إال ما لألول ،القدرة منه، أي من اآلخر
من احلكم باإلجازة ما كان ذلك املختلف فيه باقيـا موجـودا، فهـذا هـو الفـرق بـني احلكـم 

م مـن حـاكم والتوسع للنفس، فإنه يف موضع احلكـم لنفـسه ال خيرجـه عـن ملكـه إال حكـ
عدل، وليس لصاحبه اآلخر أخذه من بعد ذلك إال بحكم، وقد قيل فيه باإلجازة أيضا إن 
أبرص عدل رأي آخر، فقدر عىل النزع كام هو يف حكم التوسع؛ ألنه كام جاز لـألول احلكـم 
فكيف ال جيوز للثاين أن حيكم لنفسه أيضا، نعم واألرجـح معـي يف احلـال إذا ثبـت لـألول 

م لنفسه أن ال يثبـت للثـاين مـن بعـده؛ ألن ذلـك ممـا يـؤدي إىل تسلـسل األمـر، جواز احلك
 ؟فكيف يكون ذلك حكام يف رشع اهللا
 احلال، كام ال جيوز حلاكم أبرص رأيا آخـر أن يـنقض وقد قيل بجواز احلكم يف هذا

ال حكم احلاكم بالرأي، فالقضية مثلها يف هذا االعتبار، ولكن اجلـواز للحكـم يف هـذا احلـ
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
 .ًملكا): م(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(



 أجوبة املحقق اخللييل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

٤٥٤

حتى يكون كذلك ينبغي أن يكون معلقا برشوط ال ملجرد النظر للنفس، فإن دعواه احلكم 
من نفسه لنفسه باطل، فكيف يثبت منه احلكم باحلكم، وهو يف حكم الظـاهر مـن املـدعني 
لذلك احلكم لنفسه عىل غريه، وقد رأيت أن الرشح يف مسألتك يطول، فقد بقي يف الـنفس 

 .ة، والظن أن التوسع هو املطلوب يف احلالأشياء، والقرطاسة ضيق
فلنرجع إىل يشء من ذكره باختصار، فالقول أنـه إذا ثبـت جـواز التوسـع مـع جهـل 
األصل والرتجيح، فال ينبغي ألهل الورع والدين أن يستأثروا بذلك من دون املشاركة هلم 

ه هنيئا مريئا برضا بالرأي، بل النظر للجميع هو األوىل، فيصطلحان عىل يشء بينهام يأخذان
منهام متفق عليه هو األوىل واألصـلح يف بـاب احلـزم واالحتيـاط؛ لعـدم وجـود الوجـوب 
ألحدمها بالرتجيح، فإن كان يف شك من معرفة األوىل فال شك أن األوىل به أن خيـرج مـن 
الشك إن قدر عليه باتفاقهام، والصلح خري فيام أشبه هذه األبـواب مـن مواضـع الـشبهات 

 .واهللا أعلم. تباسات والتشكيكاتواالل
كتبت اجلواب إذا مل يعرف األعدل، ثم نظرت املسألة بعد فإن كان يرى األعدل جاز 

 .له أن يأخذه عىل الرأي األعدل عنده والسالم
 

 
عن يشء مـن أجبني فيمن حيفظ مسائل من كتاب أو أخذها عن عامل زمانه إذا سئل 

حمفوظه، مع أنه قليل العلم، أجيوز له أن ال جييب جواب ما سئل عنه، إىل من هـو أوىل منـه 
:وأعىل، ويكون ساملا من مقتىض احلـديث

 . 
ملسألة حفظت جواهبا من كتـاب وإذا جاز له أن جييب أيلزمه إعالم السائل أن هذه ا

                                                
 ).٢٦٥(من سئل عن علم فكتمه : السنة، باب:  يف كتابابن ماجهأخرجه   )١(
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٤٥٥

وأخذته من فالن املشهور باملعرفة يف أوانه، أم ال يلزمه وجيوز له اإلجابة دون أن خيربه  كذا،
بيشء مما ذكرت، وأنه لقيه يف موضع من األثـر، أو موضـعني فـأكثر، أو أخـذه عـن عـامل أو 

 ؟اثنني فصاعدا كله سواء يف النظر أم بينه تفرقة يف صحيح النظر
ّفضل علينا باإلجابة بآية واضحة بال إشكال عيل، فإنني كام تعرفني قـصري البـاع يف ت

كل يشء، ال سيام مثل هذه األنواع، وأوال عرفتك بأن مرادي من عظيم إحسانك وجسيم 
، لكن املروم ّا صدعناكبصرييت ورسيريت عمى جهالتي، وطاملامتنانك، أن جتلو عن عني 
 . أنت أهل لذلكناممنك إسبال ثوب العفو فإ

 
إن عرف احلق منها فقد صار هبا خبـريا، وبحكمهـا بـصريا، وعليـه ولـه إذا سـئل يف 

 إذا سئل عام يعلم من احلق وموضع اللزوم، حيـث يعلـم حاجـة موضع احلاجة أن جييب
 .السائل ألمر عناه يف دينه، وال جيد من يكتفى به ألداء فرضه، ال عىل حال

 اذهب إىل من تقلد هذا األمـر يف : قالعض أهل العلم إذا أتاه السائل رباموقد كان ب
عنقه يعني اإلمام، ولعله يعلم منه الكفاية يف تلك النازلة أو نحوها، فإن مل يعرف احلق فيام 

 .سئل عنه، فال بد من أن خيربه بأنه رآه يف األثر أو سمعه من فالن وينظر فيه
لدين، فإن كان اجلواب يف أصله حقا فال ضري يف احلق، لكن هذا خيرج ال عىل معنى ا
 مل يقل، وإن كانت األخرى فهاهنا موضع لزوم التثبت؛ قال ذلك عىل سبيل االحتياط أم

لئال يكون مبينا بغري احلق، وال سيام إن كان يظن به العلم لئال يلزمه الضامن واإلثم، كام هو 
 .وح يف األثر، وكفى به عن اإلطالةاملرش

                                                
 .أزعجناك: أي  )١(
 .إنام): ت(يف   )٢(
 .جيب): م(يف   )٣(
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