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This research is a contribution to show a small part of the enormous Islamic heritage
which is still preserved in the manuscripts. It consists of a realization of the Chapter on
Command and Prohibition from the book The Truthful Research and Exploration of
the Realities of the Secret Meanings of Justice and Fairness (Al-Baḥth al-ṣādiq wa listikshāf can ḥaqā’iq asrār macānī al-cadl wa l-inṣāf) by Abū l-Qāsim Al-Barrādī, a
scholar of the eighth and ninth century AH.
Al-Barrādī ‘s book is an elaborated explanation of the book of Justice and Fairness (Alc
Adl wa l-Inṣāf) by Abū Yacqūb Al-Warjalānī (died 570 AH). He completed his
explanation in two volumes and started the third one, but was unable to finish it as he
died before achieving his aim (may Allah be merciful to him).
The researcher followed four main steps in the edition of the book; the first stage
involved collecting the manuscripts which are related to the text under investigation. He
depended on three different manuscripts of the book which are all written in North
African script. The second stage involved the electronic processing of the text on
computer under observation of the known rules of dictation and punctuation beside
correcting the words that were in need of it. The third step was about comparing
between the three manuscripts and correcting misrepresentations and alterations in some
of them, as well as completing missing parts here or there. The fourth step is
represented by adding subtitles for case studies and discussed topics, referring to the
right place of verses in the Quran, identifying Prophetic hadith, as well as prominent
figures and sects, referring quotations to their source, defining legal and linguistic
expressions which need to be clarified. Scholarly comment was added where needed.
The goal of all of this is to show the book as the author wanted to, far from what may
have befallen it of alteration, mistakes or ambiguities. I wish I was successful in
realizing the demanded target throughout this work.
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن ,والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن ,سٌدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعٌن ,وعلى كل من اهتدى بهدٌه واستن بسنته إلى ٌوم الدٌن.
أما بعد:
فمما ال شك فٌه أن علم أصول الفقه من أجل العلوم نفعا ,وأشرفها قدرا ,وأرفعها ذكرا,
فبه تستنبط األحكام  ,وٌقؾ المتمكن فٌه على أسرار ومزاٌا شرٌعة اإلسالم .وقد اهتم علماء
اإلسالم بؤصول الفقه اهتماما بالؽا ,إدراكا منهم ألهمٌته ومكانته بٌن العلوم ,فصنفوا فٌه كتبا شتى
بداٌة من اإلمام الشافعً فً كتابه "الرسالة" وحتى ٌومنا الحاضر ,ولكل واحد منهم منهاجه فً
التؤلٌؾ ,وطرٌقته فً التؤصٌل والتفرٌع ,فهناك منهج المتكلمٌن ,وهناك منهج الفقهاء ,وهناك من
جمع بٌن المنهجٌن جمٌعا .وهذه المصنفات منها ما هو متاح للقراء والباحثٌن ,وفً متناول
الجمٌع ,ومنها ما هو على ؼٌر ذلك .ونحن فً تراثنا اإلسالمً العرٌق نجد العدٌد من
المخطوطات القٌمة ,وهذه المخطوطات ال ٌزال بعضها ٌقبع فً ظلمة األرفؾ فً بعض المكتبات
العامة أو الخاصة ,وهً بحاجة إلى من ٌكشؾ عنها اللثام ,وٌمسح عنها ؼبار الزمان ,حتى تخرج
إلى النور فً طبعات حدٌثة ,فٌستفٌد منها الباحثون وطالب العلم ,وأول من تتجه إلٌهم األنظار فً
إخراج مكنونات هذه الكتب نحن طالب الدراسات العلٌا فً الجامعات والكلٌات.
ومساهمة فً إخراج بعض هذا التراث وتحمال لشًء من هذه المسإولٌة؛ جاءت هذه
الخطة لدراسة وتحقٌق جزء من كتاب البحث الصادق واالستكشاؾ عن معانً العدل واالنصاؾ
ألبً القاسم البرَّ ادي ,وهو من علماء القرنٌن الثامن والتاسع االهجرٌٌن ,فقد كان حٌا حتى عام
(018هـ) ,وكتاب البرَّ ادي هذا هو عبارة عن شرح موسع لكتاب العدل واإلنصاؾ ألبً ٌعقوب
الوارجالنً (ت578 :هـ) ,وقد أكمل فً شرحه هذا مجلدٌن اثنٌن ,وبدأ فً المجلد الثالث ولم
ٌكمله ,حٌث وافته المنٌة قبل نٌل مراده رحمه هللا .وقبل االنتقال إلى القسم المتعلق بالتحقٌق ٌجدر
بالباحث أوال الترجمة لمإلؾ الكتاب الشٌخ أبً القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي ,والتعرٌؾ أٌضا بكتاب
البحث الصادق واالستكشاؾ الذي هو محل التحقٌق.

1

البرادي
ترجمة أبً القاسم بن إبراهٌم َّ
 -1حٌاته الشخصٌة.
هو أبو الفضل ,أبو القاسم بن إبراهٌم بن سلٌمان بن إبراهٌم بن أبً عمران البرَّ ادي الدمَّري ,هذا
ما ذكرته كتب التراجم فً نسبه ,وٌإٌده أٌضا ما جاء فً مخطوطات كتاب البحث الصادق
واالستكشاؾ ,وٌظهر من خالل ذلك أن "أبا الفضل" هً كنٌته ,وأن اسمه هو "أبو القاسم"ٌ .نتمً
أبو القاسم البرَّ ادي إلى قبٌلة دَ مَّر المنحدرة من قبٌلة زناته من قبائل األمازٌػ ,وهو ٌنحدر من
أسرة عرفت بالعلم والفضل .عاش أبو القاسم البرَّ ادي فً القرن الثامن الهجري وبداٌة القرن
التاسع ,حٌث ولد سنة728 :هـ فً منطقة جبل دمَّر او "جبل الحواٌة" فً الجنوب التونسًِّ,
وسمً جبل دمَّر نسبة إلى ساكنٌه من قبٌلة دمَّر ,وٌطلق على المنطقة حالٌا "بنً خداش" ,أما عن
وفاته فلم تذكر المصادر تارٌخا محددا لوفاته ,وٌقال أنه كان حٌا حتى عام018 :هـ(.)1
 -2حٌاته العلمٌة:
درس أبو القاسم البرَّ ادي علومه األولى فً جبل دمَّر مسقط رأسه ,ث َّم انتقل إلى جزٌرة جربة حٌث
تل َّقى العلم عن شٌوخها بمدرسة وادي الزبٌب بحومة جعبٌرة؛ وانتقل بعد ذلك إلى ٌفرن بجبل
نفوسة ,حٌث كانت مقصدا للعلم والعلماء فً ذلك الوقت ,وتتلمذ فٌها على الشٌخ أبً ساكن عامر
بن علً الشمَّاخً ,صاحب كتاب اإلٌضاح فً الفقه (ت792:هـ) .ولما ارتوى من العلوم
والمعارؾ وأصبح عالما وفقٌها رجع إلى دمَّر ,ومنها إلى جربة حٌث بدأ فً نشر العلم ,فتولَّى
َّ
العزابة فً زمانه ,فكان مرجعا دٌنٌا
التدرٌس بالمدرسة التً تعلَّم بها؛ كما تولَّى رئاسة حلقة
()2

ومصلحا اجتماعٌا .

)ٌ (1نظر :الشماخً ,أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد (ت920 :هـ)( ,كتاب السٌر) ,تحقٌق :أحمد بن سعود السٌابً ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان1487( ,هـ1907 -م) ,ج ,2ص .218البرَّ ادي ,أبو القاسم بن إبراهٌم
البرَّ ادي (ق( ,)0:الجواهر المنتقاة) ,تحقٌق :أحمد بن سعود السٌابً ,ط ,1دار الحكمة -لندن2814( ,م) ,مقدمة المحقق,
ص .3الجعبٌري ,د فرحات الجعبٌري( ,البعد الحضاري للعقٌدة اإلباضٌة) ,ط ,2مكتبة اإلستقامة -مسقط1425( ,هـ-
2884م) ,ص .124محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المغرب) ,راجعه :د محمد صالح
ناصر ,ط ,2دار الؽرب اإلسالمً -بٌروت1421( ,هـ2888 -م)( ,الترجمة ,)735:ج ,2ص.348
) (2البرَّ ادي( ,الجواهر المنتقاة) ,مصدر سابق ,مقدمة المحقق ,ص .4محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المغرب) ,مصدر سابق( ,الترجمة ,)735:ج ,2ص.348
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أبرز شٌوخه الذٌن درس علٌهم:
 .1أبو ساكن عامر بن علً الشماخً.
عامر بن علً بن عامر الشماخً ,أبو ساكن (ت792:هـ) ,من أكبر مشاٌخ اإلباضٌة فً جبل
نفوسة بلٌبٌا ,أخذ علمه عن الشٌخ أبً موسى الطرمٌسً ,بدأ حٌاته راعٌا لبقر أبٌه ,ثم اشتؽل
بالدراسة حتى تفوق ونبػ ,انتصب للتدرٌس خلفا ألستاذه ,ورجع إلى بلده ٌفرن فؤنشا بها مدرسة
خاصة اشتهرت فً عهده ,عمر طوٌال وتوفً بواحة ٌفرن ,تخرج على ٌدٌه العدٌد من العلماء,
من مإلفاته" :متن الدٌانات" كتاب فً العقٌدة ,وكتاب اإلٌضاح فً الفقه وهو أشهر مصنفاته.
ولكن الؽرٌب أن البرَّ ادي لم ٌذكر شٌخه هذا فً البحث الصادق فً جمٌع أجزاء الكتاب ما عدى
مرة واحدة فقط ,ولم ٌذكر هناك أٌضا ما ٌشٌر إلى أنه تتلمذ على ٌدٌه ,وهذا على العكس فً
اآلخ َرٌن َ
َ
الذٌن تكرر ذكرهما فً الكتاب ,والشماخً فً كتاب السٌر هو من صرح بؤن
شٌخٌه
البرَّ ادي أخذ العلم عن أبً ساكن فً أكثر من موضع (.)3
ٌ .2عٌش بن موسى الجربً:
أبو البقاء ٌعٌش بن موسى الزواؼً الجربً (ت707:هـ) ,نشؤ فً بلدته بجبل دمَّر ,جنوب تونس,
ثم سافر إلى جربة وتتلمذ على الشٌخ صالح بن نجم المؽراوي( .)4هذا ,وقد ورد ذكره مرارا فً
الجزء األول من هذا الكتاب ,كما أن الشارح نفسه نبه علٌه  -كما سٌؤتً فً باب اختالط الحالل
والحرام -بعد أن أورد مسؤلة ناقش فٌها شٌخه ٌعٌش بن موسى هذا فقال" :واعلم أنً متى ذكرت
فً هذا الكتاب "شٌخنا" باإلضافة إلى "نا" فاعلم أنه األستاذ هذا الشٌخ دون ؼٌره ,وإذا ذكرت
"الشٌخ" معرفا بالعهد فهو أبو ٌعقوب صاحب الكتاب".
 .3صالح بن نجم المغراوي:
أبو البر ,صالح بن نجم المؽراوي (ق0:هـ) ,من علماء جربة ومشاٌخها البارزٌن ,أخذ العلم عن
الشٌخ عثمان الزراتً ,ث َّم جلس للتدرٌس فً الجامع الجدٌد بالجزٌرة لم َّدة أربعٌن سنة ,وتخرَّ ج

)ٌ (3نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,2ص .90الشماخً ,أبو ساكن عامر بن علً بن عامر الشماخً
(ت792:هـ)( ,اإلٌضاح) ,ط ,4وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان1428( ,هـ1999 -م) ,مقدمة المحقق .محمد
بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المغرب) ,مصدر سابق( ,الترجمة ,)529:ج ,2ص.248
)ٌ (4نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,2ص .288محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المغرب) ,مصدر سابق( ,الترجمة ,)1830:ج ,2ص.477
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علٌه علماء أجالَّء ,من أبرزهم :الشٌخ ٌعٌش بن موسى الزواؼً ,وأبو الفضل أبو القاسم بن
إبراهٌم البرَّ ادي .وقد ذكره البرَّ ادي فً البحث الصادق أكثر من مرة ,وٌقول :شٌخنا صالح بن نجم
المؽرواي(.)5
ومن تالمٌذه الذٌن تخرجوا على ٌدٌه:
 .1سعٌد بن أحمد السدوٌكشً الجربً.
سعٌد بن أحمد بن عبد هللا السدوٌكشً الجربً (ق0:هـ) ,من علماء جربة ,وصؾ بالمشٌخة ,ذكر
الشماخً أنه أخذ عن أبً القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي ,فكان تلمٌذا للبرَّ ادي وزمٌال له فً نفس
الوقت ,حٌث درسا معا عند الشٌخ ٌعٌش بن موسى الزواؼً الجربً بجامع وادي الزبٌب فً
جربة(.)6
البرادي.
 .2أبو عبد هللا محمد بن أبً القاسم َّ
أبو عبد هللا محمد بن أبً الفضل أبً القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي (ق9:هـ) ,هو نجل أبً القاسم
البرَّ ادي المترجم له ,أصله من جبل دمَّر بالجنوب التونسً .تعلَّم عند والده بوادي الزبٌب بجربة,
فنبػ فً العلوم ,وكان من المشاٌخ المشار إلٌهم بالبنان بعد وفاة والده .والذي ذكره الشماخً أبو
محمد عبد هللا بن أبً القاسم ,ولعل له أخا بهذا االسم وهذه الكنٌة(.)7
البرادي.
 .3سلٌمان بن إبراهٌم بن أبً القاسم َّ
سلٌمان بن إبراهٌم بن أبً القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي (ق9:هـ) .عالم فقٌه مفت من مشاٌخ َّ
العزابة,
وهو أحد أحفاد أبً القاسم البرَّ ادي صاحب الترجمة ,تعلَّم عند ج ِّده ,وعلى العلماء المعاصرٌن له
بمسجد وادي الزبٌب بجربة .ثم درَّ س بعد ذلك بالمسجد الذي أخذ فٌه العلم(.)0

)ٌ (5نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,2ص .216محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المغرب)( ,الترجمة ,)514:ج ,2ص.233
)ٌ (6نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,2ص .216محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المغرب)( ,الترجمة ,)304:ج ,2ص.174
)ٌ (7نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,2ص .218محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المغرب)( ,الترجمة ,)708:ج ,2ص.357
)ٌ (0نظر :محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المغرب)( ,الترجمة ,)708:ج ,2ص.357
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 -3آثاره:
ترك أبو القاسم البرَّ داي العدٌد من اآلثار ,منها(:)9
 .1البحث الصادق واالستكشاؾ عن حقائق أسرار معانً كتاب العدل واإلنصاؾ ألبً ٌعقوب
الوارجالنً (ت578:هـ) فً أصول الفقه ,أتم منه مجلدٌن اثنٌن وبدأ فً الثالث ,ومات ولم ٌكمله,
وهذا الكتاب ال ٌزال مخطوطا ,وهو محل التحقٌق فً هذه الرسالة.
 .2جواب لبعض أهل الخالؾ ,مخطوط.
 .3رسالة الحقائق ,أجاب بها الشٌخ أبا عبد هللا محمد بن أحمد صدؼٌانً الجربً ذكر فٌها حقائق
وحدود كثٌر من مسائل العلم وشٌئا من االعتقاد والتوحٌد ,مخطوط.
 .4الجواهر المنتقاة فً إتمام ما أخ َّل به كتاب الطبقات ,مطبوع ,وهو فً سٌر أعالم اإلباضٌة ,ذكر
الطبقة األولى التً أؼفلها أبو العباس أحمد بن سعٌد الدرجٌنً فً كتابه "طبقات المشاٌخ" .وفً
ذلك ٌقول البرَّ ادي" :إ ِّنً رأٌت كتاب الطبقات ضالَّة َّ
عز شدوها ومنشدوها ,ومنهال عذبا ...إالَّ أ َّنه
المعول ...وزعم أنَّ شهرته مؽنٌة عن الداللة
ؼفل عن ذكر الصدر األوَّ ل ,وأخ َّل بذكر ما علٌه
َّ
علٌه ,فرأٌت ذلك وصمة أزرت بكماله ,وسماجة قصرت عن مدى أمثاله".
 .5فصل فً ذكر تآلٌؾ أهل المشرق وأهل المؽرب ,فً ثالث أو أربع صفحات ,مطبوع ضمن كتاب
الجواهر المنتقاة.
 .6رسالة فً تقٌٌد كتب أصحابنا ,مطبوع ,ضمن كتاب الموجز ألبً عمار ,تحقٌق :عمَّار الطالبً.
 .7رسالة فً كٌفٌة إنفاق أوقاؾ المساجد ,مخطوط.
 .0شفاء الحائم على بعض الدعائم ,شرح فٌه كتاب الطهارات من كتاب الدعائم ,وهً منظومة ألحمد
ابن النضر العمانً ,من علماء القرن السادس الهجري ,والكتاب ال ٌزال مخطوطا.
 .9فتاوى وأجوبة فقهٌة وعقدٌة ,أٌضا مخطوط.

)ٌ (9نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,2ص .218البرَّ ادي( ,الجواهر المنتقاة) ,مصدر سابق ,مقدمة المحقق ,ص.6
الجعبٌري( ,البعد الحضاري للعقٌدة اإلباضٌة) ,ص .124محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم
المغرب)( ,الترجمة ,)735:ج ,2ص.348
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التعرٌف بكتاب البحث الصادق واالستكشاف
 .1عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
بسبب طول العنوان وقع اختالؾ بسٌط فً عنوان الكتاب بٌن مخطوط وآخر ,من خالل إسقاط
كلمة أو إثباتها ,وربما حصل االختالؾ فً المخطوط الواحد بٌن ما هو مسجل فً أول الجزء
ونهاٌته ,دون أن ٌكون لهذا االختالؾ أثر فً المعنى ,ولعل العنوان األدق للكتاب أن ٌكون على
النحو التالً" :البحث الصادق واالستكشاؾ عن حقائق أسرار معانً كتاب العدل واإلنصاؾ".
فؤحٌانا تسقط من العنوان المذكور كلمة "أسرار" كما فً بداٌة الجزء األول من النسخة (أ) ,وبداٌة
الجزء الثانً من النسخة (ب) .وأحٌانا تسقط كلمة "حقائق" كما فً بداٌة الجزء الثالث من
النسختٌن (ب) و (ج) .ؼٌر أن العنوان المذكور سابقا قد ٌكون أسلم ,وقد جاء كامال من دون سقط
كما فً نهاٌة الجزء األول من النسخة (أ) ,ونهاٌة الجزء الثانً من النسختٌن (ب) و (ج).
أما عن نسبة كتاب "البحث الصادق واالستكشاؾ" إلى أبً الفضل أبً القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي
فهً نسبة صحٌحة ال نزاع فٌها ,وهذا ما أجمعت علٌه جمٌع المخطوطات التً َّ
اطلعت علٌها,
وهو ما ْ
دلت علٌه أٌضا كتب السٌر والتراجم .فقد جاء فً بداٌة الجزء األول من النسخة (أ) ما
نصه" :الجزء األول من كتاب البحث الصادق واالستكشاؾ عن حقائق معانً كتاب العدل
واإلنصاؾ ,تؤلٌؾ الشٌخ المدرس الرضً أبً الفضل أبً القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي" .وفً بداٌة
الجزء الثانً من النسخة (ب) ما نصه" :الجزء الثانً من البحث الصادق واالستكشاؾ عن حقائق
معانً كتاب العدل واإلنصاؾ ,تؤلٌؾ اإلمام العالم العالمة الفضل أبو القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي
رحمه هللا".
وفً نهاٌة الجزء الثانً من النسخة (ج) ما نصه" :تم الجزء الثانً من البحث الصادق
واالستكشاؾ عن حقائق أسرار معانً كتاب العدل واإلنصاؾ مما ألفه وجمعه وحٌد عصره وفرٌد
دهره الشٌخ أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهٌم البرَّ ادي رحمه هللا".
 .2موضوع الكتاب وسبب تألٌفه.
كتاب البحث الصادق واالستكشاؾ هو عبارة عن شرح موسع لكتاب العدل واالنصاؾ ألبً
ٌعقوب الوارجالنً (ت578 :هـ) ,وقد أكمل فً شرحه هذا مجلدٌن اثنٌن ,وبدأ فً المجلد الثالث
ولم ٌكمله ,حٌث وافته المنٌة قبل نٌل مراده رحمه هللا .أما عن الفصول واألبواب التً اشتمل
علٌها الكتاب ف قد بدأ أبو ٌعقوب الوارجالنً كتابه بمقدمات عدٌدة لٌس لها كبٌر صلة بؤصول
الفقه ,تكلم فٌها عن أقسام الخلق و أصل قوام العالم ,وخصص بابا فً العلم واالجتهاد فً
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تحصٌله ,كما تحدث عن المعارؾ وهل هً ضرورٌة أم كسبٌة؟ وخصص فصال للكالم فً
الروح والعقل واالحتجاج بالعقلٌات ,ثم تكلم فً اإللهام وعلوم المالئكة ,والكالم على النظر
ووجوبه وأقسامه وشرائطه.
ثم شرع فً أفعال المكلفٌن وأقسامها ,وأبواب الكالم ,وعقد بابا فً المجمل والمفصل ,وبابا فً
األمر والنهً ,وبابا فً الظاهر والباطن والمحكم والمتشابه ,وبابا فً العام والخاص .وقد توقؾ
البرَّ ادي عند هذا الباب ولم ٌكمله ,وآخر ما حصلت علٌه من شرح البرَّ ادي كان فً االستدالل
بحروؾ الحصر من باب العام والخاص .وقد كان قد أتم فً شرحه هذا مجلدٌن اثنٌن ,وبدأ فً
المجلد الثالث.
أما عن سبب تؤلٌؾ هذا الكتاب فلم ٌصرح المإلؾ أنه كان لسبب من األسباب ,ولم أجد شٌئا
ٌمكننً ذكره سوى م ا ٌفٌده عنوان الكتاب نفسه من أن مإلفه أراده لٌكون استكشافا وبحثا عن
حقائق وأسرار ومعانً كتاب العدل واإلنصاؾ للوارجالنً ,فجاء الكتاب مبٌنا لمجمله ,وكاشفا
عن ؼوامضه ,وشارحا لمسائله؛ ومقارنا له بمناهج ؼٌره من المتكلمٌن.
 .3منهج المؤلف فً الكتاب.
اتسم ْ
ت طرٌقة الشارح فً الكتاب بحال وسط بٌن اإلٌجاز المخ ِّل والتطوٌل الممل ,وطرٌقته تمٌل
إلى طرٌقة المتكلمٌن من علماء األصول؛ ولذا كان اعتماده على مصنفاتهم ,وكان ٌؤتً بعبارة
"العدل واإلنصاؾ" كاملة فً باب أو جزء من باب أو فً فصل أو مسؤلة ,ثم ٌتبعها بقوله" :قال
شرحه؛ من زٌادة بٌان ,أو تفصٌل إٌجاز ,أو ضرب مثال ,أو إقامة
المفسر" فٌشرح ما ٌرٌد
َ
استدالل ,أو مناقشة ,أو ؼٌر ذلك .وقد اتبع هذه الطرٌقة فً أؼلب الكتاب ,اللهم إال فً شرحه
لباب العام والخاص فقد كان ٌقتصر على اإلشارة لعبارة المتن وال ٌذكرها كاملة ,وكؤنه قد أحس
بدنو أجله فؤراد االقتصار على الشرح دون المتن.
ولقد اعتمد المإلؾ على العدٌد من المصادر المختلفة عند شرحه للكتاب ,منها ما هو لإلباضٌة
ومنها ما هو لؽٌرهم ,فمن المصادر اإلباضٌة التً اعتمد علٌها" :التحؾ المخزونة" ألبً الربٌع
سلٌمان بن ٌخلؾ (ت471:هـ) ,و"السإاالت" لعثمان بن خلٌفة السوفً (ق6:هـ) ,و"الموجز" ألبً
عمار عبد الكافً (ق6:هـ) .ومن المصادر ؼٌر اإلباضٌة" :التلخٌص" و"البرهان" ألبً المعالً
الجوٌنً (ت470:هـ) ,و"المستصفى" ألبً حامد الؽزالً (ت585:هـ) ,و"إٌضاح المحصول"
للمازري (ت536:هـ).
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 .4دراسات سابقة:
لم أطلع على دراسة تتعلق بكتاب البحث الصادق تعلقا مباشرا ,ولكن هناك العدٌد من الدراسات
المتعلقة بالمتن الذي ٌشرحه البحث الصادق ,أعنً بذلك كتاب العدل واإلنصاؾ ,ومن هذه
الدراسات ما ٌلً:
 .1مختصر العدل واإلنصاؾ وشرحه؛ لبدر الدٌن أحمد بن سعٌد الشماخً (ت920:هـ) :فقد
اختصر البدر الشماخً كتاب العدل واإلنصاؾ فً متن صؽٌر سماه مختصر العدل واإلنصاؾ,
وأضاؾ إلٌه أشٌاء أخرى من ؼٌره ,فصار كتابا ممٌزا ,والكتاب عبارة عن مقدمة وعشرة أبواب
شرح مختصر العدل واإلنصاؾ ,شرح فٌه
وخاتمة ,ثم شرح مختصره هذا فً كتاب آخر سماه
َ
مسائله وكشؾ ؼوامضه .وقد طبع المختصر أكثر من طبعة فً ( )58صفحة تقرٌبا ,أما الشرح
فقد حققه مهنً بن عمر التٌواجنً ونال به درجة الدكتوراه من جامعة الزٌتونة فً تونس ,والكتاب
ال ٌزال مرقونا لم ٌطبع بعد.
ومن الجدٌر بالذكر أن الدراسات قد توالت على مختصر البدر الشماخً ,فقد وضع علٌه الشٌخ
عمرو بن رمضان التالتً (ت1107:هـ) شرحا آخر سماه (رفع التراخً عن مختصر الشماخً)؛
وقد اشترك فً تحقٌقه الزمٌلٌن أحمد بن ناصر الحارثً والمعتصم بن خالد الخروصً ,وناال به
درجة الماجستٌر من جامعة األزهر .ثم َش َر َح قطب األئمة َشرْ َح الشماخً المذكور آنفا شرحا
موسعا ٌقال أنه ٌقع فً سبعة مجلدات س َّماه (فتح هللا شرح شرح مختصر العدل واإلنصاؾ),
وجمٌع هذه الكتب لم تطبع بعد فمنها المخطوط ومنها المرقون.
 .2أبو ٌعقوب الوارجالنً أصولٌا؛ لمصطفى بن صالح باجو :وهو عبارة عن دراسة لعصر
الوارجالنً وفكره األصولً مقارنا بؤبً حامد الؽزالً (ت585:هـ) من خالل كتاب المستصفى.
والكتاب طبعته وزارة التراث فً سلطنة عمان ,والكتاب ٌتكون من بابٌن اثنٌن ,الباب األول
تحدث فٌه الباحث عن اإلمام الورجالنً :عصره ,وشخصٌته ,وكتابه العدل واإلنصاؾ ,والباب
الثانً خصصه آلراء الوارجالنً األصولٌة وجعله فً أربعة فصول تحدث فٌها عن :الحكم
الشرعً ,أدلة األحكام ,استنباط األحكام ,تعارض األدلة واالجتهاد .أوضح الباحث من خاللها
منهج أبً ٌعقوب الوارجالنً وآراءه فً أصول الفقه.
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التحقٌق:
 .1وصف النسخ المعتمدة فً التحقٌق:
لقد عثرت على العدٌد من النسخ للجزء األول من كتاب البحث الصادق ,أما الجزء الثانً الذي
ورد فٌه باب األمر والنهً والذي تتعلق به هذه الدراسة فلم أعثر منه إال على ثالث نسخ فقط,
جمٌعها مكتوب بالخط المؽربً ,ورمزت لكل نسخة منها بحرؾ من حروؾ الهجاء ,والنسخ
الثالث هً كالتالً:
 -1نسخة مصورة حصلت علٌها من الجزائر ,من قبل جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق لخدمة
التراث ,مصدرها مكتبة محمد أٌوب حاج اسعٌد ,الجزائر -ؼرداٌة ,كتبت بخط مؽربً
واضح ,وهذه النسخة احتوت على الجزء األول والثانً من الكتاب وقد جاءت فً ()573
صفحة ,بمعدل  38 -23سطرا فً الصفحة ,وبمتوسط  13كلمة فً السطر الواحد,
مجهولة الناسخ ,وقد تم الفراغ من نسخ الجزء األول عام 1179هـ ,ولم ٌدون تؤرٌخ
الفراغ من الجزء الثانً إذ به سقط من آخره ٌقدر ببضع صفحات .وقد امتازت هذه
النسخة بؤنها أقدم زمنا من النسختٌن األخرٌٌن بحوالً قرن من الزمان أو أقل بقلٌل,
وٌبدو أن ناسخها أو ؼٌره قد راجعها على نسخة أخرى أو أكثر من نسخة ,والذي ٌدل
على ذلك وجود الكثٌر من التصوٌب والتصحٌحات هنا أو هناك ,وأٌضا السقط الذي
استدرك الحقا وكتب على هامش المخطوط ,هذا باإلضافة إلى أنها أكثر دقة من
المخطوطٌن اآلخرٌن ,وألجل هذا اعتمدت علٌها أكثر من ؼٌرها فً إثبات وضبط النص,
وال أكاد أتجاوزها إلى ؼٌرها إال إذا ؼلب على ظنً أن الصواب فً ؼٌرها ,أو أن
أستعٌن بؽٌرها إلتمام سقط وقع فٌها .إال أنه من خالل تتبعً لباب األمر والنهً وجدت
فً هذا المخطوط سقطا كبٌرا فً موضعٌن ,أما الموضع األول والذي ٌقدر ببضع
صفحات فقد وقع عند الكالم عن مسؤلة الواجب الموسع ,وأما الموضع الثانً والسقط فٌه
أكبر حٌث تجاوز عشر صفحات فقد حصل عند الحدٌث عن مسؤلة "هل الكفار مخاطبون
بفروع الشرٌعة أم ال؟" .هذا ومن الجدٌر بالذكر أن هذا السقط الذي حصل فً الموضعٌن
جمٌعا لم ٌقع بٌن صفحة وصفحة أخرى بل كالهما كان فً خالل الصفحة نفسها؛ حتى ال
ٌتوهم متوهم أنه فقدت صفحات من الكتاب هنا أو هناك ,نعم قد ٌكون حصل ذلك من
النسخة األصل التً نقل منها ,هذا لٌكون القارئ أو الباحث على دراٌة بذلك .وقد رمزت
لهذه النسخة بالرمز (أ) ,وأرفقت منها صفحتٌن فً نهاٌة هذه المقدمة.
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 -2نسخة مصورة اشتملت على الجزء الثانً وبداٌة الجزء الثالث من الكتاب ,حصلت علٌها
من مركز جمعة الماجد بدبً ,مصدرها ؼٌر معروؾ ,كتبت بخط مؽربً واضح وجمٌل,
وقد احتوت على ( )428صفحة ,بمعدل  23سطرا فً الصفحة ,وبمتوسط  12كلمة فً
السطر الواحد ,وقد تم الفراغ من نسخها حسب ما هو مدون عند نهاٌة الجزء الثانً عام
 1265هـ ,على ٌد ناسخها عبد هللا بن ٌحٌى بن أحمد بن عٌسى البارونً .امتازت هذه
النسخة عن النسختٌن األخرٌٌن بكونها جاءت مكتملة الصفحات ,ؼٌر أنها مع ذلك كثٌرة
السقط جدا ,وال ٌكاد تمر صفحة منها دون سقوط كلمة أو جملة أو سطر ,وٌظهر لً من
خالل تتبعً لهذه النسخة أن كاتبها لم ٌراجع نسخته على األصل الذي نقلها منه ,أو أنه لم
ٌقارنها مع نسخة أخرى كً ٌسد هذا الخلل .ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ب) ,وقد
أرفقت منها صفحتٌن فً نهاٌة هذه المقدمة.
 -3نسخة مصورة اشتملت أٌضا على الجزء الثانً وبداٌة الجزء الثالث من الكتاب,
مصدرها المكتبة البارونٌة ,تونس -جربة ,كتبت بخط مؽربً واضح ,وقد احتوت على
( )297صفحة ,بمعدل  24سطرا فً كل صفحة ,وبمتوسط  15كلمة فً السطر الواحد,
وتم الفراغ من نسخها حسب ما جاء فً نهاٌة الجزء الثانً سنة 1275هـ ,على ٌد ناسخها
صالح بن محمد البارونً ,وقد نسخها -كما جاء فً المخطوط -لألستاذ الشٌخ علً بن
األستاذ العالمة سعٌد البارونً ,وهذه النسخة بها نقص بسٌط حٌث فقد من أولها ما مقداره
 4صفحات ,وقد وجدت أن هذه النسخة تقترب كثٌرا من النسخة التً قبلها وكؤنهما نقال
عن م صدر واحدٌ ,إكد ذلك قرب تارٌخ النسخ بٌنهما ,ؼٌر أنها امتازت عنها بكونها
تجاوزت بعض السقط الذي فشا كثٌرا فً النسخة األخرى كما سبق التنبٌه علٌه .وقد
رمزت لهذه النسخة األخٌرة بالرمز (ج).

 .2عملً فً التحقٌق:
ولقد اتبعت فً تحقٌقً للكتاب أربع مراحل رئٌسٌة؛ المرحلة األولى :عبارة عن جمع المخطوطات
المتعلقة بالنص محل التحقٌق ,وقد اعتمد الباحث منها على ثالث مخطوطات مختلفة ,جمٌعها
مكتوب بالخط المؽربً .المرحلة الثانٌة :تكمن فً طباعة النص محل التحقٌق على الحاسب اآللً,
مراعٌا فً ذلك قواعد اإلمالء المعروفة ,وعالمات الترقٌم ,وضبط ما ٌحتاج من الكلمات إلى
ضبط فً التشكٌل .المرحة الثالثة :كانت فً المقارنة بٌن المخطوطات الثالث ,وتصحٌح ما ٌكون
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فً بعضها من تصحٌؾ أو تحرٌؾ ,وإتمام السقط الذي كثٌرا ما ٌقع هنا أو هناك ,مع اإلشارة إلى
جمٌع ذلك فً الهامش .المرحلة الرابعة :وتتمثل فً وضع عناوٌن فرعٌة للمسائل والمباحث,
وعزو اآلٌات إلى مكانها فً المصحؾ ,وتخرٌج األحادٌث ,والترجمة لألعالم والفرق ,وإحالة
المنقول إلى مصدره ,والتعرٌؾ بالمصطلحات الفقهٌة واللؽوٌة التً تحتاج إلى بٌان ,ووضع
عناوٌن فرعٌة داخل الفصول واألبواب حتى تسهل عملٌة البحث ,وأخٌرا التعلٌق العلمً عند
الحاجة إلٌه .والهدؾ من ذلك كله إخراج الكتاب على النحو الذي أراده المإلؾ ,بعٌدا عما قد
ٌعترٌه من تصحٌؾ أو سقط أو ؼموض ,وأرجو من خالل هذا العمل أن أكون قد وفقت لهذه
الؽاٌة المطلوبة.
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أول صفحة من باب األمر والنهً من النسخة (أ)
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آخر صفحة من باب األمر والنهً من النسخة (أ)
13

الصفحة األولى من باب األمر والنهً من النسخة (ب).
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الصفحة األخٌرة من باب األمر والنهً من النسخة (ب).
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما(.)6
باب فً األمر والنهً
اعلم أنه ال أحد تجب طاعته( )2إال هللا عز وجل أو من أمر هو تعالى بطاعته من نبً أو خلٌفة أو
حاكم أو والدٌن أو ؼٌرهما .واتفق الجمٌع فً مقتضى اللؽة أن األمر ال ٌفٌد حسن المؤمور
[به]( ،)3وال النهً قبح المنهً عنه؛ أن هذا حسنٌ وهذا قبٌ ٌح( ،)4وإنما ٌُعلمان من جهة الشرع،
وال ٌعلمان( )5من جهة المصلحة -خالفا للمعتزلة الذٌن ٌقولون إن هللا عز وجل ال ٌكلؾ عباده إال
من جهة المصلحة( -)6بدلٌل قوله تعالى :ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﮊ إلى قوله:
ﮋﯭ ﯮﮊ النساء .060-061:وقد ٌكون التكلٌؾ واألمر ابتالء وٌكون رحمة .فمن الشرع
ٌقتبس حسنُ الحسن وقب ُح القبٌح ال من جهة العقل ،إال ما ٌتعلق بالعقل من جهة الواجبات
وأخواتها .والمباح خارج عن حدّ الحسن والقبٌح ،كما أنه خارج عن حدّ الطاعة والمعصٌة.
الشرح :قال المفسر( :)7هذا الذي بدأ به الشٌخ مقدمة من مقدمات األمر والنهً ,فكؤنه نبهك
[لتعلم]( )8أن اآلمرٌن على قسمٌن ,وأن األأم أر على قسمٌن :قسم منهم تجب طاعته وٌلزم امتثال
أمره ,وهو من ذكره ,وقسم آخر ال تجب طاعته وال ٌلزم امتثال أمره ,وهو أٌضا قسمان :قسم
تحرم طاعته ,وتكون طاعته معصٌة هلل عز وجل ,وقسم ال ٌتصؾ ممتثل أمره بالطاعة وال
) (6نص العبارة فً النسخة (ب)" :وصلى هللا على سٌدنا محمد وسلم ,عونك اللهم وفتح بابك".
) (7فً (ب)" :تجب علٌه طاعته".
) (8ساقط من (ب).
) (9فً (ب)" :وأنه قبٌح".
) (:فً (ب) و (ج)" :وال ٌعلمان أٌضا".
);( ٌنظر :عبد الجبار ,أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخلٌل الهمذانً (ت96::هـ)( ,شرح األصول الخمسة) ,تعلٌق:
أحمد بن الحسٌن بن أبً هاشم ,تحقٌق :د عبد الكرٌم عثمان ,ط ,8مكتبة وهبة -القاهرة696;( ,هـ699; -م) ,ص .:65أبو
ٌعلى ,محمد بن الحسٌن الفراء البؽدادي (ت9:8:هـ)( ,ال ُعدة فً أصول الفقه) ,تحقٌق :د أحمد بن علً المباركً ,ط,7:
بدون ناشر6965( ,هـ6995 -م) ,ج ,7:ص.976:
) (7اعتاد الشارح -أبو القاسم البرادي -فً كتابه هذا أن ٌقول بعد عبارة المتن" :قال المفسر" ,ثم ٌشرع بعد ذلك فً الشرح,
وقد مشى على هذا المنوال من بداٌة الكتاب إلى آخره ,فالمقصود بالمفسر أبو القاسم بن إبراهٌم البرادي شارح هذا الكتاب.
) (8ساقط من (ب).
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بالعصٌان؛ فاألول مثل قوله تعالى :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ البقرة,7;8 :
ومثل قوله :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ التوبة ,;7 :ومثل قوله :ﮋ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ سبؤ .88 :والثانً منه ٌكون المؤمور فٌه مخٌرا بٌن الفعل والترك,
وٌحقق هذا فً المباح ,وٌفٌد األمر فٌه اإلباحة؛ وهذا مثل قوله تعالى :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊ
المابدة ,7 :وقوله :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الجمعة.65 :
وقوله" :ال أحد تجب طاعته إال هللا" ,فوجوب طاعته عقبل وشرعا ,فالعقل من جهة( )6أنه المكلِّؾ
اآلمر الناهً الحاكم ,خبلفا لمن زعم أن الوجوب واإلٌجاب ال ٌثبتان عقبل بل شرعا ,ووجوبهما
شرعا مثل قوله تعالى :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ النساء ,:9 :وجمٌع من ذكره من
()8

نبً أو رسول أو خلٌفة أو حاكم أو والد أو ؼٌرهم()7؛ فطاعتهم من طاعة هللا وعصٌانهم [من]

صدٌق -رضً هللا عنهٌ" :-ا أٌها الناس
عصٌان هللا ,وال طاعة لهم فً معصٌة هللا ,كما قال ال ِّ
أطٌعونً ما استقمت وأطعت هللا ,فإن عصٌته فبل طاعة لً علٌكم"( .)9وتقتبس طاعة الرسول
أٌضا [من مثل قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ النساء ,85 :وتقتبس طاعة
الخبلبؾ( ):والحكام](;) من مثل قوله تعالى :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ

) (6فً (ب)" :من حٌث إنه...إلخ".
) (7فً (ب)" :أو والدٌن أو ؼٌرهما".
) (8ساقط من (ب).
) (9قال ابن كثٌر" :هذا إسناد صحٌح" .وقد ذكر هذا األثر الطبري وؼٌرهٌ ,نظر :الطبري ,أبو جعفر محمد بن جرٌر
الطبري (ت865:هـ)( ,تارٌخ الرسل والملوك) ,المعروؾ بتارٌخ الطبري ,تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ,ط ,7:دار
المعارؾ بمصر -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ج ,8:ص .765:ابن كثٌر ,أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً
(ت779:هـ)( ,البداٌة والنهاٌة) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,6:دار هجر -الجٌزة6968( ,هـ6998 -م),
ج ,9:ص.96::
) (:جمع خلٌفة ,ومنه قوله تعالى" :وهو الذي جعلكم خبلبؾ األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات" (األنعام.)6;::
);( ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
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()6

التوبة ,669:وال وجه للكون معهم ؼٌر الطاعة والمباٌعة

واالقتداء والنصرة والتصوٌب

والمتابعة معهم( ,)7وهذا كله من الطاعة.
قوله" :واتفق الجمٌع فً مقتضى اللؽة أن األمر ال ٌفٌد حسن المؤمور به وال النهً قبح المنهً
عنه" ,قال المفسر :هذه المسؤلة فٌها الخبلؾ بٌن السُّنٌة

()8

والمعتزلة( ,)9فالسُّنٌة تقول ال ٌفهم من

نفس األمر نفسه( -):من حٌث إنه اقتضاء وطلب -حسن المؤمور به؛ ألن األمر عندهم معنى قدٌم
()7

قابم بالنفس وهو صفة اآلمر(;) ,وال ٌتصؾ بالحدوث

وال بمعنى من معانً الحدوث ,والحسن

من أوصاؾ األفعال ,وهو فً الحقٌقة عبارة عما أمرنا بالثناء والمدح للفاعل له شرعا؛ مصٌرا
إلى معولهم فً أنه ال حسن وال قبح إال بالشرع ,وذلك وصؾ زابد خارج عن نفس األمر
وحقٌقته ,ال ٌقتضٌه نفس األمر وال ٌوجبه ,وإن كان نفس األمر ٌقتضً الطاعة فبل ٌقتضً مدح
الطابع والثناء علٌه .وقالت المعتزلة :األمر ٌفٌد حسن المؤمور به عقبل()8؛ تعوٌبل على أصلهم فً
) (6فً (أ)" :ؼٌر الطاعة والمتابعة".
) (7فً (ب)" :والنصرة والمجامعة معهم".
) (8السنٌَّة أو أهل السنة مصطلح عام ٌدخل فٌه كل من ٌنتسب إلى أهل السنة من مذاهب المسلمٌن ,وهو ٌعنً به هنا
األشاعرة؛ كما ٌفهم من سٌاق الكبلم اآلتً.
َّ
الؽزال (ت686:هـ) ,سمً أصحابه بالمعتزلة ألنه اعتزل مجلس الحسن البصري
) (9المعتزلة :أصحاب واصل بن عطاء
(ت 665:هـ) ,وٌسمون أصحاب العدل والتوحٌد ,وٌلقبون بالقدرٌة ,ولهم فرق متعددة :كالواصلٌة نسبة إلى واصل بن عطاء
َّ
والنظامٌة ,والجبَّابٌة ,والبهشمٌة وؼٌرها ,لهم آراء فً انفردوا بها فً العقٌدة وعلم الكبلمٌ .نظر :األشعري ,أبو
نفسه,
الحسن علً بن إسماعٌل األشعري (ت( ,)879:مقاالت اإلسالمٌٌن واختالؾ المصلٌن) ,تحقٌق :هلموت رٌتر ,ط ,8دار
فرانز شتاٌز -ألمانٌا6955( ,هـ6985 -م) ,ص .6::الشهرستانً ,أبو الفتح محمد عبد الكرٌم بن أبً بكر الشرستانً,
(الملل والنحل) ,تحقٌق :عبد العزٌز محمد الوكٌل ,بدون طبعة ,مإسسة الحلبً -القاهرة6887( ,هـ69;8 -م) ,ج,6
ص .98الجرجانً ,علً بن محمد بن علً الشرٌؾ (ت86;:هـ)( ,التعرٌفات) ,تحقٌق :محمود رأفت الجمال ,بدون طبعة,
المكتبة التوفٌقٌة -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ص;.67
) (:لعل الصواب إسقاط كلمة "نفسه" من العبارة.
);( ٌنظر :الجوٌنً ,أبو المعالً عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ (978هـ)( ,التلخٌص فً أصول الفقه) ,تحقٌق :د عبد هللا
جولم وآخرون ,ط ,6دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت6967( ,هـ699; -م) ,ج ,6ص .7;6 ,797الؽزالً ,أبو حامد محمد
بن محمد الؽزالً (:5:هـ)( ,المنخول من تعلٌقات األصول) ,تحقٌق :محمد حسن هٌتو ,بدون طبعة ,دار الفكر -بٌروت,
بدون تارٌخ ,ص .98ابن العربً ,أبو بكر بن العربً المعافري (ت:98:هـ)( ,المحصول فً أصول الفقه) ,تحقٌق :حسٌن
لً الٌدري ,ط ,6دار البٌارق -عمّان6975( ,هـ6999 -م) ,ص. ,:8
) (7فً (ب)" :وال ٌتصؾ بحدث".
) (8هذا النقل عن المعتزلة لٌس على إطبلقه ,ونسبته هكذا عن المعتزلة ؼٌر صحٌح ,كما قال إمام الحرمٌن وؼٌره ,وقد بٌن
إمام الحرمٌن حقٌقة مذهبهم فقال" :فمحصول أصل القوم أن األمر ٌقتضً كون المؤمور به مرادا لآلمر ,ثم قالوا بعد ذلك:
لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبٌح لم ٌدل تعلق أمرنا بالمؤمور به على حسنه ,والرب سبحانه وتعالى ال ٌرٌد إال الحسن وتعلق
أمره بالمؤمور به ٌقتضً كونه مرادا له ,ثم من حٌث عرفنا أنه ال ٌرٌد القبٌح توصلنا إلى كون المؤمور به حسنا"ٌ .نظر=:
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الح أسن والقبٌح عقبل ,وقد تكلمنا على المسؤلة بما أؼنى ,ونرى الشٌخ -رضً هللا عنهٌ -مٌل إلى
أ
الح أسن والقبٌح ,والمعروؾ من طرٌقة األصحاب بٌن بٌن.
قول السُّنٌة فً أ
()6

قال المفسر :األرجح عندي قول من قال األمر ال ٌفٌد حسن المؤمور [به]

عقبل وال شرعا ,أال

ترى أن الواحد منا ٌؤمر أتباعه بما هو معصٌة قبٌحة عقبل وشرعا؛ كالسٌد ٌؤمر عبٌده ,والسلطان
الحسن والثنا أء على الفاعل ,وهو فً نفسه
ٌؤمر أتباعه بالؽشم والظلم ,فٌفٌد أمره االقتضا أء وال ٌفٌد
أ
أمر؛ إذ هو طلب للفعل واقتضاء للمؤمور بامتثال المؤمور به ,وٌكون ترك المؤمور لبلمتثال فً
هذه الصورة عنادا وعصٌانا فً حق اآلمر ,والحسن والقبح فً الصورة األولى إنما علم من وجه
آخر زابد على نفس صٌؽة األمر ,وهو الشرع على أصل السُّنٌة ,أو حسن العقل وتقبٌحه على
أصل المعتزلة.
وقول الشٌخ -رضً هللا عنه" :-وال ٌعلمان أٌضا من جهة المصلحة [خالفا للمعتزلة الذٌن
ٌقولون أن هللا تعالى ال ٌكلؾ عباده إال من جهة المصلحة]( ")2إلى تمام النكتة؛ قال المفسر :هذا
الذي أشار إلٌه نحلة من ن أحل المعتزلة ,وال أعلم من ٌتمذهب [بها]( )8من مذاهب المسلمٌن ؼٌرهم,
التكلٌؾ مستجمعا بٌن معنٌٌن معنى مصلحٌا
وحقٌقة ذلك أنهم ٌرون أن المكلِّؾ الشارع إنما أوقع
أ
ومعنى عبادٌا( ,)9وٌطلقون فً عباراتهم أن ذلك واجب على المكلِّؾ ,وأنه ال ٌكلِّؾ إال بما فٌه
مصلحة للمكلَّؾ ,وأنه واجب علٌه رعاٌة الصالح واألصلح( ,):وٌزعمون أنهم إذا استقرإوا
جمٌع تكلٌؾ [هللا عز وجل]( )7مبلحظ لؤلمرٌن جامع للرتبتٌن(,)8
الشرٌعة وجدوا فٌها ذلك(;) ,وأن
أ

= عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص; .:65 ,7الجوٌنً( ,التلخٌص فً أصول الفقه) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص .788الزركشً ,محمد بن بهادر بن عبد هللا الشافعً (ت799:هـ)( ,البحر المحٌط فً أصول الفقه),
راجعه :د عمر سلٌمان األشقر ,ط ,7وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة -الكوٌت6968( ,هـ6997 -م) ,ج ,6ص.678
) (6ساقط من (ب).
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
) (8ساقط من (ب).
) (9فً (ب)" :معنى مصلحٌا ومعنى تعبدٌا".
) (:فً (ب)" :رعاٌة الصبلح واألصلح".
);( فً (ب)" :وٌزعمون أنهم استقرإوا الشرٌعة ووجدوا فٌها ذلك".
) (7ساقط من (ب).
)ٌ (8نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص :69وما بعدها.
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()6

وأما اآلٌة التً استدل

بها فاهلل أعلم كٌؾ وجه الدلٌل منها ,ولم تكن كتبً حاضرة معً حٌن

أكتب حتى أبحث عن وجه الدلٌل منها(.)7
قوله" :وقد ٌكون التكلٌؾ ابتالء" ,واالبتبلء هو االختبار ,قال هللا سبحانه :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ اإلنسان7 :

وقال :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﰅﮊ األنبٌاء ,8: :واالبتبلء من هللا عز وجل على أحد وجهٌن :أحدهما لٌبلػ
()8

المإمن إلى درجة ٌنتهً إلى سابقته

بالسعادة لطفا منه وامتنانا؛ كابتبلء آدم علٌه السبلم باألكل

من الشجرة حتى وقع فً الخطٌبة ,فوفق للندم والتوبة واالعتراؾ ,والتبري من حول نفسه وقوته
()9

إلى حول هللا وقوته ,وااللتجاء إلى رحمة هللا ,واالعتصام بفضل هللا وكرمه ,حتى تلقى [منه]

الكلمات التً كانت سببا لقبول توبته ,فتاب علٌه إنه هو التواب الرحٌم؛ فهذا وجه .والوجه الثانً
ٌكون فٌه االبتبلء من هللا عز وجل ل أتح َّق كلمته السابقة على عبده باإلهانة والطرد والبعد(,):
والعٌاذ باهلل من الشقاء؛ كابتبلء إبلٌس بالسجود آلدم ,فؤبى واستكبر وكان من الكافرٌن ,قال
سبحانه :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﮊاألنعام,66: :
) (6فً النسخة (ب)" :استدلوا بها" ,وهو خطؤ ,واآلٌة التً ٌعنٌها هً قوله تعالى" :فبظلم من الذٌن هادوا حرمنا علٌهم
طٌبات أحلت لهم" إلى قوله" :عذابا ألٌما".
) (7هذه اآلٌة استدل بها صاحب المتن على أن النهً ال ٌفٌد قبح المنهً عنه ,وأن هللا سبحانه قد ٌحرم ما ال مفسدة فٌه ابتبلء
لبعض عباده وعقوبة لهم ,قال العز بن عبد السبلم فً كتابه قواعد األحكام" :فإن قٌل هل ٌحرم الرب ما ال مفسدة فٌه؟ قلنا:
ن عم ,قد ٌحرم الرب ما ال مفسدة فٌه عقوبة لمخالفته وحرمانا لهم أو تعبدا .أما تحرٌم المحرمات فكما حرم على الٌهود كل
ذي ظفر ,وكما حرم علٌهم الثروب من البقر والؽنم ,عقوبة لهم ال لمفسدة فً ذلك ,ولو كان فٌه مفسدة لما أحل ذلك لنا مع أنا
أكرم منهم .وقد نص على ذلك بقوله" :ذلك جزٌناهم ببؽٌهم" ,وبقوله" :فبظلم من الذٌن هادوا حرمنا علٌهم طٌبات أحلت
لهم"...إلخ" ابن عبد السبلم ,أبو محمد عبد العزٌز بن عبد السبلم السلمً (ت;;5:هـ)( ,قواعد األحكام فً مصالح األنام),
راجعه :طه عبد الرإوؾ سعد ,بدون طبعة ,مكتبة الكلٌات األزهرٌة -القاهرة6969( ,هـ6996 -م) ,ج ,6:ص .97:وقوله:
"الثروب"َّ ,
الثرب :شحم رقٌق ٌؽشً الكرش واألمعاء ,والجمع ثروب ,قال ابن درٌد :الثرب ما كان على كرش الشاة من
الشحم ,ومن اإلنسان شحم بطنهٌ .نظر :الفراهٌدي ,أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد (ت67::هـ)( ,كتاب العٌن) ,تحقٌق :د
مهدي المخزومً وآخرون ,بدون طبعة ,دار ومكتبة الهبلل ,بدون تارٌخ ,مادة "ثرب" ,ج ,8:ص .777:ابن درٌد ,أبو بكر
محمد بن الحسن بن درٌد (876هـ)( ,جمهرة اللؽة) ,تحقٌق :د رمزي منٌر بعلبكً ,ط ,6:دار العلم للمبلٌٌن -بٌروت,
(6987م) ,مادة "هرب" ,ج ,6:ص.887:
) (8كذا ,وفً (أ)ٌ" :نتهً إلى سابقتٌه" .ولعل المقصود أن هللا تعالى ٌبتلً أحٌانا عبدا من عباده لٌرفع بذلك درجته ومقامه.
) (9ساقط من (أ).
) (:فً (ب)" :باإلهانة فً الطرد والبعد".
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ آل عمران ,696 :وقال سبحانه :ﮋﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ العنكبوت , 7 - 6 :أي ال ٌختبرون بالفرابض ,واألمر
والنهً ,والطاعة والعصٌان ,والرحمة والعذاب .والتكلٌؾ الذي ٌكون رحمة هو تكلٌؾ المإمنٌن
بالطاعة لٌمتثلوا وٌطٌعوا أمر هللا فٌرحمهم سبحانه.
وقوله" :فمن الشرع ٌقتبس حسنُ الحسن وقب ُح القبٌح ال من جهة العقل" ,قال المفسر :هذا
تصرٌح منه بموافقة السُّنٌة وتصوٌبهم ,ومجانبة لمذهب المعتزلة وتخطٌة لهم فً هذه المسؤلة,
والمشاٌخ بٌن بٌن( .)6واستثناإه فً الواجبات هو ما ذكره فً باب ترتٌب العلوم فً قوله(" :)7ومن
()8

قبٌله

شكر المنعم بعد حصول النعم وكفره" ,قال المفسر :هذا مما تستدل به المعتزلة [وتحتج به
()9

على تحسٌن الحسن ,وكذلك كفر المنعم بعد حصول النعم وجحود نعمه مما تحتج به المعتزلة]

وتستدل به على قبح القبٌح عقبل ,وٌزعمون أن ذلك معروؾ بالعقل ضرورة ,وٌدركه كل عاقل
():

[من نفسه]

اضطرارا ,وال ٌجاحد فٌه عندهم إال مباهت

(;)

منتسب إلى جحد الضرورٌات(,)7
()8

والسُّنٌة تؤباه وتمتنع منه ,وٌزعمون أنه ال ٌقع ذلك إال بحسب موافقة األؼراض ومخالفتها ,فما
()9

من شكر فً حق شخص [إال وٌسوغ أن ٌنقلب كفرا فً حق شخص]
()65

فً حق شخص إال وٌجوز أن ٌقع قبٌحا فً حق شخص]

[آخر ,وما من أح أسن عقبل

آخر ,فتنقلب الحقابق وتنعكس

الصور ,وانقبلب الحقابق محال ,وصورت السُّنٌة فً ذلك صورا ومثلوا أمثلة ال نطٌل بنقلها.
)ٌ (6عنً بالمشاٌخ علماء اإلباضٌة المتقدمٌن ممن تكلم فً هذه المسؤلة ,وسٌؤتً فً الكتاب ذكر لبعضهم.
) (7الوارجبلنً ,أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم (ت:75 :هـ)( ,العدل واإلنصاؾ فً معرفة أصول الفقه واالختالؾ) ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ6989 -م) ,ج ,6:ص.69:
) (8فً (ب)" :ومن قبأله" .بكسر القاؾ وفتح الباء.
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
) (:ساقط من (أ).
);( بهت الرجل فهو مبهوت ,إذا استولت علٌه الحجة ,والرجل باهت و أبهَّات ومباهت وبأهوتٌ .نظر :ابن درٌد( ,جمهرة
اللؽة) ,مصدر سابق ,مادة "ب.ت.هـ" ,ج ,6:ص.7:7:
)ٌ (7نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص; .8البصري ,أبو الحسٌن محمد بن علً بن الطٌب
(ت98;:هـ)( ,المعتمد فً أصول الفقه) ,تحقٌق :محمد حمٌد هللا ,بدون طبعة ,المعهد العلمً الفرنسً للدراسات العربٌة-
دمشق6889( ,هـ69;9 -م) ,ج ,7ص;.88
) (8من هذه النقطة ٌبدأ المخطوط (ج) ,وقد سبق فً المقدمة التنبٌه على أنه قد سقط من أوله ما مقداره  9صفحات.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (65ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخة (ج).
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وقوله" :والمباح خارج عن حدّ الحسن والقبٌح كما أنه خارج عن حدّ المعصٌة والطاعة" ,قال
المفسر :قد تكلمنا على أح ِّد المباح وصورناه فٌما مضى ,وحقٌقته ما ورد فٌه خطاب الشارع
()6

والح أسن أٌضا قد تكلمنا علٌه ,وحقٌقته ما لنا الثناء
بالتخٌٌر فً فعله وتركه,
أ

على فاعله شرعا

على أصول السُّنٌة ,والقبٌح أٌضا ما لنا الذم شرعا لفاعله ,والطاعة على أصولنا ما قارنه األمر,
وكذلك المعصٌة ما قارنه النهً ,فافهم ذلك راشدا إن شاء هللا.

) (6كذا فً (أ) ,ومثله تكرر أٌضا فً الموضع الذي بعده ,والعبارة فً (ب) و (ج) هكذا" :ما أتى الثناء شرعا على فاعله.
وفً القبٌح :ما أتى الذم شرعا لفاعله".

77

فصل
اعلم أن األمر ٌتصرؾ فً اللؽة على وجهٌن :أحدهما الشؤن والقصة ،وجمعه أمور؛ كما قال هللا
عز وجل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ آل عمران .01١:والثانً أم ُر هللا ونه ٌُه ،وجمع األمر منه
[على]

()0

أوامر ،وهو القول المقتضى به الفعل من المؤمور( ،)2وهذا فً الخطاب ،وأما فً

اإلٌجاب فال ،وأما حد األمر فهو طلب الفعل واقتضاإه على ؼٌر وجه المسؤلة ،والفرق بٌن األمر
والسإال أن األمر بالشًء نه ًٌ عن ضده ،والسإال عن الشًء لٌس نهٌا عن ضده.
الشرح :قال المفسرٌ :جب على المحقق الذي ٌطلب الٌقٌن وثلج الصدر واالطبلع على الحقابق أن
ٌحٌط علما بكٌفٌة الكبلم وحقٌقته واختبلؾ الناس فٌه ,فإن األمر قسم من أقسام الكبلم ,واعلم أن
الناس قد اختلفوا فً ماهٌة الكبلم؛ فقال النظام( :)8هو جسم لطٌؾ مسموع ٌلج الهواء إذا انبعث من
فم المتكلم ولوجا على جهة المداخلة من ؼٌر أن ٌستبد بحٌز ,فإذا ولج الهواء( )9هجم على األرواح
فؤدرك( .):وقال العبلؾ(;) 555555555555555555555555555555555555555555

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :القول المقتضى به فعل المؤمور".
) (8إبراهٌم بن سٌار بن هانا البصري ,أبو إسحاق النظام (ت786 :هـ) :من أبمة المعتزلة ,وهو شٌخ الجاحظ ,تبحر فً
علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها ,وانفرد بآراء خاصة تابعته فٌها فرقة من المعتزلة سمٌت "النظامٌة" نسبة
إلٌه ,وقد ألفت كتب خاصة للرد على النظام وفٌها تكفٌر له وتضلٌلٌ .نظر :الذهبً ,محمد بن أحمد بن عثمان (798هـ),
(سٌر أعالم النبالء) ,أشرؾ على تحقٌقه :شعٌب األرنإوط ,ط ,6:مإسسة الرسالة -بٌروت6957( ,هـ6987 -م) ,ج,65:
ص .:96:الصفدي ,خلٌل بن اٌبك (7;9هـ)( ,الوافً بالوفٌات) ,تحقٌق :أحمد األرناإوط وآخرون ,ط ,6:دار إحٌاء
التراث العربً -بٌروت6975( ,هـ7555 -م) ,ج ,;:ص .67:الزركلً ,خٌر الدٌن بن محمود بن محمد الدمشقً
(ت689;:هـ)( ,األعالم) ,ط ,6::دار العلم للمبلٌٌن -بٌروت7557( ,م) ,ج ,6:ص.98:
) (9فً (أ)" :فإذا أولج الهواء".
)ٌ (:نظر :المازري ,أبو عبد هللا محمد بن علً بن عمر (ت:8;:هـ)( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,تحقٌق :د
عمار الطالبً ,بدون طبعة ,دار الؽرب اإلسبلمً -تونس ,بدون تارٌخ ,ص.688:
);( محمد بن الهذٌل بن عبد هللا بن مكحول العبدي ,مولى عبد القٌس ,أبو الهذٌل العبلؾ (ت78::هـ) ,من أبمة المعتزلة,
ولد بالبصرة واشتهر بعلم الكبلم ,له مقاالت فً االعتزال ومناظرات ,وكان حسن الجدل قوي الحجة ,فارق إجماع المسلمٌن
فً بعض المسابل ,كؾ بصره فً آخر عمره ,وتوفً بسامراٌ .نظر :الخطٌب البؽدادي ,أبو بكر أحمد بن علً البؽدادي
(9;8هـ)( ,تارٌخ بؽداد) ,تحقٌق :مصطفى عبد القادر عطا ,ط ,7:دار الكتب العلمٌة -بٌروت697:( ,هـ7559 -م) ,ج,9:
ص .68;:ابن خلكان ,أبو العباس أحمد بن محمد بن أبً بكر (ت;86:هـ)( ,وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان) ,تحقٌق :د
إحسان عباس ,بدون طبعة ,دار صادر -بٌروت6898( ,هـ6978 -م) ,ج ,9:ص .7;::الصفدي( ,الوافً بالوفٌات),
مصدر سابق ,ج ,::ص .657:الزركلً (األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,7:ص.686:
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والجبابً( :)6الكبلم أصوات تقارنها حروؾ مسموعة ,وهذه الحروؾ تقارن المكتوب والمحفوظ,
إال أنها ؼٌر مسموعة فً الكتبة والحفظ( .)7وقال الجمهور

()8

كطنٌن أ
المقطعة ضربا من التقطٌع ,فالصوت المارُّ أ
الطست
(;)

تقطٌع لٌس بكبلم .قال المفسر[ :على]

من المعتزلة( :)9الكبلم هو األصوات
():

وصوت اإلنسان الممتد من ؼٌر

هذا القول األخٌر اعتماد أصحابنا ,وعلٌه أكثر فرق األمة

كما ذكرنا .قال المفسر :هإالء كلهم مجمعون على أن الكبلم هو اللسانً( ,)7وال ٌقرون بكبلم
النفس( ,)8وال كبلم عندهم إال المسموع باآلذان ,المقطع بالحروؾ المنظومة المإلفة ,وقالت
السُّنٌة :الكبلم هو القابم بالنفس ,وهو معنى ولٌس بحروؾ مقطعة وال بؤصوات مسموعة ,وهو
عندهم قدٌم ال ٌتصؾ بالخلق وال بالحدوث؛ كما ذكرنا عنهم ,وال ٌوصؾ بالتؽاٌر وال بالتعدد وال
بالحدوث ,وهو أأمر بكل مؤمور ,أنهً عن كل منهً ,خبر عن كل مخبر [عنه]( ,)9واختلفت

) (6محمد بن عبد الوهاب بن سبلم الجبابً ,أبو علً (858 -78:هـ) :من أبمة المعتزلة وربٌس أبمة الكبلم فً عصره,
وإلٌه تنسب ال طابفة الجبابٌة ,له مقاالت انفرد بها فً المذهب ,نسبته إلى جبى من قرى البصرة ,اشتهر فً البصرة ,ودفن
بجبىٌ .نظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,9:ص .7;7:الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,مصدر سابق,
ج ,9:ص .:::الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,;:ص.7:;:
)ٌ (7نظر :المازري( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,مصدر سابق ,ص.688:
) (8فً (أ) و (ب)" :وقال الجمهري" .وهو تصحٌؾ.
)ٌ (9نظر :المازري( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,مصدر سابق ,ص .688:وقد عرؾ أبو الحسٌن البصري
الكبلم بؤنه" :ما انتظم من الحروؾ المسموعة المتمٌزة ,ثم قال :فٌدخل فً ذلك ذلك كل ما هو كبلم كالحرفٌن فصاعدا؛ ألن
الحرفٌن موصوفان بؤنهما من الحروؾ .وبهذا الحد ٌنفصل الكبلم مما لٌس بكبلم؛ ألنه ٌنفصل مما لٌس بحروؾ ,ومن
حروؾ الكتابة ألنها ؼٌر مسموعة ,ومن أصوات كثٌرة من البهابم ألنها لٌست بحروؾ متمٌزة ,ومن الحرؾ الواحد نحو
الزاي من زٌد ألنه لٌس ٌوجد فً الحرؾ الواحد انتظام" اهـٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد فً أصول الفقه),
مصدر سابق ,ج ,6ص.69
َّ
والطست ,وأط أننت َّ
َّ
)َّ (:
والطست :آنٌة من الصفرٌ .نظر :الجوهري ,أبو نصر
الطستأ أف أط َّنت,
الطنٌن صوت الذباب
إسماعٌل بن حماد الجوهري (ت898:هـ)( ,الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة) ,راجعه :محمد محمد تامر وآخرون ,بدون
طبعة ,دار الحدٌث -القاهرة6985( ,هـ7559 -م) ,مادة "طنن" ,ص .765:ابن منظور ,أبو الفضل محمد بن مكرم بن
منظور المصري (ت766:هـ)( ,لسان العرب) ,بدون طبعة ,دار صادر -بٌروت ,بدون تارٌخ ,مادة "طنن" ,ج ,7:ص.:8:
);( ساقط من (أ) و (ب).
) (7فً (أ)" :اللَّس ِّنً" .ومن الجدٌر بالذكر أن هذا األمر سوؾ ٌتكرر فً ثناٌا الكتاب ,فبل حاجة إلى اإلشارة له فً كل مرة.
) (8فً (ب) و (ج)" :وال ٌقرون بالكبلم النفسً" .بصٌؽة التعرٌؾ ,وهذا سوؾ ٌتكرر أٌضا فبل حاجة إلى التنبٌه له فً كل
مرة.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
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عباراتهم فً الكبلم اللسانً هل ٌطلق علٌه اسم الكبلم حقٌقة أم ال؟ فقال األشعري( :)6ال ٌسمى
كبلما إال على التجوز ,وقال ؼٌره منهم ٌسمى كبلما حقٌقة(.)7
()8

قال المفسر :أصحابنا ال ٌجعلون الكبلم صفة ذاتٌة إال على طرٌقة السلب ,و[هً]
()9

عنه ,وق َّل ما ٌقولون فً شًء على نفً كذا إال وٌثبتون تحته

نفً الخرس

صفة؛ كالعلم على نفً الجهل,

والقدرة على نفً العجز ,والحٌاة على نفً الموت ,واإلرادة على نفً االستكراه ,والكبلم على نفً
():

الخرس ,ومع ذلك أنهم ال ٌثبتون الكبلم صفة ذات

كما فً الحٌاة والقدرة والعلم واإلرادة وسابر

الصفات ,ولعل ذلك لببل ٌتوهم علٌهم تصوٌب أهل الخبلؾ(;) ,وكان الشٌخ أبو عبد هللا محمد بن
()7

بكر

-رضً هللا عنهٌ -سؤل المشاٌخ -رضً هللا عنهم ,وٌقول لهم :ما تقولون فً من ٌزعم لكم

أن كبلم هللا على وجهٌن؛ كبلمه الذي هو صفة له فً ذاته ,وكبلمه الذي هو صفة فً فعله؟.

) (6علً بن إسماعٌل بن إسحاق ,أبو الحسن (879 -7;5هـ) :من نسل الصحابً أبً موسى األشعري ,مإسس مذهب
األشاعرة ,كان من األبمة المتكلمٌن المجتهدٌن ,ولد فً البصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فٌهم ثم رجع وجاهر بخبلفهم,
توفً ببؽداد وله الكثٌر من المصنفات منها :الرد على المجسمة ,مقاالت اإلسبلمٌٌن ,خلق األعمال ,وؼٌرها كثٌرٌ .نظر:
الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,مصدر سابق ,ج ,6::ص .8::ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,8:ص.789:
الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,9:ص.7;8:
) (7نقل إمام الحرمٌن عن األشعري قولٌن فً العبارات هل تسمى كبلما على الحقٌقة أم ال ,وقال بؤن رأٌه الظاهر أنها إن
سمٌت كبلما فهو على التجوز .والذي حكاه ابن العربً عن األشعري أنه ٌقول إنها كبلم حقٌقة ,وقال بؤن سابر األصحاب
ٌقولون -وهو الذي رجحه ابن العربً -إن العبارة تسمى كبلما مجازا ال حقٌقةٌ .نظر :الجوٌنً ,أبو المعالً عبد الملك بن
عبد هللا بن ٌوسؾ ,إمام الحرمٌن (ت978:هـ)( ,البرهان فً أصول الفقه) ,تحقٌق :صبلح بن محمد بن عوٌضة ,ط ,6دار
الكتب العلمٌة -بٌروت6968( ,هـ6997 -م) ,ج ,6ص .;6وابن العربً( ,المحصول) ,مصدر سابق ,ص.:7
) (8ساقط من (أ) و (ب).
) (9فً (ب) و (ج)" :إال وٌثبتون تحتها...إلخ" .بضمٌر المإنث.
) (:إال على طرٌقة السلب وهً نفً الخرس عنه تعالى ,كما سبق بٌانه قبل قلٌل.
);( فً (أ)" :أهل الخطؤ".
) (7أبو عبد هللا محمد بن بكر بن أبً بكر الفرسطابً النفوسً (ت995:هـ) ,أحد أقطاب اإلباضٌة فً المؽرب ,ومن أبرز
المصلحٌن االجتماعٌٌن ,ولد بمدٌنة فرسطاء بجبل نفوسة ,درس عند الشٌخ فصٌل بن أبً مسور والشٌخ أبً نوح سعٌد بن
زنؽٌل ,ورحل فً طلب العلم إلى مصر والقٌروان وجربة ,تؤسس على ٌدٌه نظام حلقة العزابة ,وساعده فً التخطٌط
والتنظٌر شٌخه أبو نوح سعٌد بن زنؽٌلٌ .نظر :الشماخً ,أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد (ت978 :هـ)( ,كتاب السٌر),
تحقٌق :أحمد بن سعود السٌابً ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ6987 -م) ,ج,7:
ص ,;6:النامً ,عمرو بن خلٌفة النامً( ,دراسات عن اإلباضٌة) ,ترجمة :مٌخابٌل خوري ,راجعه :محمد صالح ناصر
وآخرون ,ط ,6:دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ,بدون تارٌخ ,ص .777:محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,راجعه :د محمد صالح ناصر ,ط ,7:دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت6976( ,هـ7555 -م) ,ج,7:
ص( ,7::الترجمة ,)858:ج ,7ص.8;8

7:

وأصحابنا ٌجوزون مكلِّما و أكلَّم وٌكلِّم

()6

()9

نوح

():

معروفة ,واألثر المذكور

[وٌمنعون متكلما وتكلَّم]( ,)7وهً مسؤلة فلحون

()8

(;)

عن الشٌخ أبً عبد هللا ٌزٌد فٌه بعض الرواة

وأبً

"وهً المسؤلة

البكرٌة" .قال الشٌخ أبو عمار عبد الكافً(" :)7سمعت من الشٌخ أبً ٌحٌى ولم ٌذكر لً هذه
الزٌادة ولم أسمعها منه".
قوله" :إن األمر ٌتصرؾ فً اللؽة على وجهٌن" ,قال المفسر :مراده أن ٌبٌن إطبلقات الكلمة
وحصر معانٌها ,فالوجه األول األمر فٌه بمعنى الشؤن والحدٌث والقصة والخبرٌ ,طلق اسما مفردا
أ
ومثنى ومجموعا ,وال ٌشتق منه فعل ,وال ٌتصرؾ فٌه إال على وجه [واحد]( ,)8قال هللا عز وجل:
ﮋﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ هود ,97 :وقال :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
) (6فً (ب) و (ج)" :وتكلم".
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج) .وقد قال الشماخً فً هذه المسؤلة نقبل عن شرح الجهاالت" :وقد زعم قوم من أهل
الكبلم أن التكلم ال ٌجوز على هللا ,قال أبو عمار فجوازه أحب إلً ,ثم قال أجاز فً التوحٌد الكبٌر مكلم وأبً من متكلم,
ومعناه فاعل للكبلم ,ومعنى مكلم لٌس بؤخرس ,ثم قال وٌجوز على هللا فً األزل متكلم ومكلم على المعنٌٌن ,وال ٌجوز كلم
وال ٌتكلم ,وفً نفسً من التفرقة بٌن ٌتكلم ومتكلم شًء ,وهللا أعلم ,وبلؽنا أن أبا نوح سعٌد بن زنؽٌل سبل عن المتكلم قال
على معنى أن سٌتكلم ومتكلم ,فؤنكر علٌه فلحون بؤشد اإلنكار ,ومعنى قول الشٌخ أن متكلم على أن ٌتكلم ومتكلم على نفً
الخرس أٌضا عنه ,فكبل المعنٌٌن جابز ,ولٌس فً ذكر أحدهما ما ٌبطل اآلخر ,وربما عجل فلحون فٌما فعل ,وهللا أعلم".
الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,7:ص.689:
) (8فلحون بن إسحاق النفوسً (ق9:هـ) ,من بنً وسٌن ,قال عنه الشماخً :وفلحون شٌخ مشهور ,من نظراء أبً نوح
ومن مشاكلٌهٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,7:ص.689:
) (9أبو نوح سعٌد بن زنؽٌل (ق9:هـ) ,أحد أقطاب العلم عند اإلباضٌة بالمؽرب ,نشؤ وسكن بالجرٌد بتونس ثم استوطن
وارجبلن بالجزابر ,أخذ علمه عن اإلمامٌن الكبٌرٌن أبً القاسم ٌزٌد بن مخلد ,وأبً خزر ٌؽبل بن زلتاؾ ,برع فً علوم
الفصاحة والبٌان وفنون الجدل والرد على المخالفٌنٌ .نظر :الدرجٌنً ,أبو العباس أحمد بن سعٌد (ت;75:هـ)( ,طبقات
المشاٌخ بالمؽرب) ,تحقٌق :إبراهٌم طبلي ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,ج ,6:ص .698:الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر
سابق ,ج ,7:ص .96:محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,مصدر سابق ,ج,7:
ص( ,67;:الترجمة ,)895:ج ,7ص;.67
) (:فً (أ)" :معروفة فً األثر المذكور".
);( فً (ب) و (ج)ٌ" :زٌد فً بعض الرواٌات...إلخ".
) (7عبد الكافً بن أبً ٌوسؾ بن إسماعٌل الوارجبلنً (ت قبل:75:هـ) ,أبو عمار ,من علماء القرن السادس بوارجبلن,
ولد بقرٌة تناوت من قرى وارجبلن ,تتلمذ على أبً زكرٌا ٌحٌى بن أبً زكرٌا وؼٌره ,وكان أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم
الوارجبلنً (:75هـ) من زمبلبه ,ارتحل إلى تونس ,ثم رجع إلى بلده وارجبلن وبها مات ,من مصنفاته :كتاب الموجز,
وشرح الجهاالت ,وؼٌرهماٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .98:الشماخً( ,كتاب السٌر),
مصدر سابق ,ج ,7:ص .659:محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,مصدر سابق,
ج ,6:ص( ,877:الترجمة ,):;7:ج ,7ص.7:8
) (8ساقط من (ب) و (ج).

;7

ﭫ ﭬ ﭭﮊ ٌونس ,76 :والجمع منه أمور ,قال هللا سبحانه :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ آل
عمران ,659 :وهذا ما ال تقصده األصولٌون( .)6والوجه الثانً األمر الذي هو ضد النهً ,وجمعه
األوامر ,وهو الذي تقصده وتتكلم علٌه( ,)7وهو تشتق منه األفعال ماضٌا وحاال ومستقببل وأمرا,
واختلؾ هل تعتبر فٌه الرتبة أم ال؟ الصحٌح أنها ال تعتبر؛ لقول درٌد ألخٌه عبد هللا وهو
األمٌر(:)8
بمنعرج اللِّـــوى  ...فلم ٌستبٌنوا الرشد إال ضحى الؽد
أمرتهم أمـــرا أ
وقوله فً تبٌٌن األمر :أنه "القول المقتضى به الفعل من المؤمور"؛ ألن القول ٌكون باللسان
وٌكون بؽٌره ,قال هللا سبحانه :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ فصلت,66 :
فإذا أوجب هللا عز وجل على عباده شٌبا وألزمه أو ندب إلٌه فقد أمرهم به وإن لم ٌقل لهم افعلوا,
وقد ٌقول السٌد لعبده :من لم ٌخرج من هذا الباب الٌوم عاقبته ,ومن أتى كذا الٌوم قربته ورفعت
مجلسه؛ فٌحسن الثواب والعقاب لبلقتضاء الموجود فً ذلك كله ,وإذا أباح أو أذن فقد خرجت
اإلباحة واإلذن عن ح ّد األمر إذ لٌس فٌه اقتضاء الفعل ,ومعنى االقتضاء أن ٌقصد اآلمر امتثا أل
وٌطلب إٌقاع الفعل الذي أأ أم أر به ,حتى ٌتصؾ( )9الفاعل الممتثل بالطاعة فً االمتثال
أمره وٌرٌدأ ه,
أ
) (6كذا جاء فً النسخ الثبلث ,بتؤنٌث الفعل المضارع ,مع أن فاعله جمع مذكر سالم ,ولعل الصواب :ما ال ٌقصده
األصولٌون ,وكذا أٌض ا الموضع الذي بعده ,وهناك تسعة مواضع ذكرها بعض العلماء ٌجوز فٌها تذكٌر الفعل وتؤنٌثه ,منها:
أن ٌكون الفاعل جمع تكسٌر لمذكر أو لمإنث ,أو ملحقا بجمع المذكر السالم ,أو اسم جمع أو اسم جنس...إلخ ,ولٌس من
ضمنها هذا الموضعٌ .نظر :الؽٌبلنً ,مصطفى بن محمد سلٌم الؽٌبلنً (ت68;9:هـ)( ,جامع الدروس العربٌة) ,راجعه :د
عبد المنعم خفاجة ,ط ,85:المكتبة العصرٌة -بٌروت6969( ,هـ6999 -م) ,ج ,7:ص.797:
) (7فً (ج)" :وهو الذي ٌقصده وٌتكلم علٌه".
) (8درٌد بن الصمّة ,من جشم بن معاوٌة بن بكر بن هوازن ,وهو أحد الشجعان المشهورٌن ,وذوي الرأي فً الجاهلٌة,
شهد ٌوم حنٌن مع هوازن وهو شٌخ كبٌر ,وقتل ٌومبذ فٌمن قتل من المشركٌن .قال أبو عبٌد :ؼزا عبد هللا بن الصمة -واسم
الصمة معاوٌة األصؽر -من بنً ؼزٌة بن جثم ,وهو أخو درٌد بن الصمة ,فؤؼار على ؼطفان فؤصاب منهم إببل عظٌمة
فاطردها ,فقال له أخوه درٌد  :النجاء فقد ظفرت ,فؤبى علٌه وقال :ال أبرح حتى أنتقع نقٌعتً ,والنقٌعة :ناقة ٌنحرها من وسط
األبل فٌصنع منها طعاما ألصحابه ,فؤقام وعصى أخاه ,فتبعته فزارة فقتلوه .فقال درٌد قصٌدة ٌرثً بها أخاه عبد هللا ,ومنها
هذا البٌت الذي استشهد به الشارحٌ .نظر :ابن قتٌبة ,أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري (ت77;:هـ)( ,الشعر
والشعراء) ,تحقٌق :أحمد محمد شاكر ,بدون طبعة ,دار الحدٌث -القاهرة6978( ,هـ7557 -م) ,ج ,7:ص .787:وأٌضا:
ابن عبد ربه ,أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسً (ت878:هـ)( ,العقد الفرٌد) ,تحقٌق :د عبد المجٌد الترحٌنً ,ط ,6:دار
الكتب العلمٌة -بٌروت6959( ,هـ6988 -م) ,ج ,;:ص.87:
) (9فً (أ)" :حتى ٌتصل" .وهو تصحٌؾ كما ٌظهر.
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ك الطاع أة فهو عاص,
وبالعصٌان فً الترك ,ووجه العصٌان فٌه من جهة خبلؾ اآلمر ,ومن أت أر أ
والمندوب إلٌه طاعة بإجماع ,وإنما الخبلؾ فٌه هل هو مؤمور به [أم ال ,وقد قال بعضهم إنه ؼٌر
()6

مؤمور به]

من جهة سقوط العقاب [فٌه]( ,)7وقالوا إنما ٌقال فٌه ندبت فبلنا إلى كذا وال ٌقال

أمرته ,على ما ٌفصل فً موضعه إن شاء هللا.
قوله فً ح ّد األمر" :طلب الفعل واقتضاإه على ؼٌر وجه المسؤلة( ,")3قال المفسر :هذا الح ّد

()9

ذكر إرادة االمتثال وإرادة طلب الطاعة
عندي مدخول ولٌس بمرضً؛ من حٌث إنه أؼفل فٌه أ
وقصدها ,واآلمر إنما أٌطلب طاع أة المؤمور وامتثا أل أمره ,وأما طلب الفعل فقد ٌدخل فٌه جمٌع
المصارؾ التً تصرؾ إلٌها صٌؽة األمر؛ كما ننبه على ذلك ونومً إلٌه فٌما بعد ,واألمر
إٌقاع الفعل واكتسا أبه بإرادة له وقصد إلٌه؛ امتثاال
الحقٌقً هو ما ٌطلب فٌه اآلمر من المؤمور
أ
وطاعة ألمر اآلمر له به ,وأس ُّد وأوضح من هذه العبارة أن تقول فً ح ّد األمر :هو ما اشتق منه
لفاعله اسم آمر ,أو تقول :ح ّد األمر ما اشتق لممتثله من حٌث إنه امتثل له اسم مطٌع ,ولو
استقصٌت فٌه نق أل المذاهب لنصصت فٌه نٌفا وعشرٌن ح ّدا ,وح ُّد الشٌخ هو واحد منها ,ولكن إذا
الح المقصد وتحقق المطلوب فبل فابدة فً المناقشة والمشاحة فً إخبلل العبارات وتهذٌبها.
():

وقوله" :على ؼٌر وجه المسؤلة"[ ,إنما ٌحترز من المسؤلة]

التً هً بمعنى الدعاء والطلب,

ومنه ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ النساء ,87 :ولٌس من المسؤلة التً هً االستخبار ,وال من
المسؤلة التً هً [بمعنى](;) المحاسبة.
وقوله" :والفرق بٌن األمر والسإال أن األمر بالشًء نهً عن ضده ،والسإال عن الشًء لٌس
بنهً عن ضده" ,قال المفسر :هذه عبارة فاسدة ,ولعل فسادها من الكتبة والنساخ ,والظن بالشٌخ
ّأال أتمرَّ علٌه مثل هذه الؽفلة ,حٌث أثبت أن قولأك :سؤلتك الشً أء ,وسؤلتك عن الشًء بمعنى()7؛
وهذا ما لم ٌقل به قابل ,واألصوب أن ٌقال :الفرق بٌن األمر والسإال أن سإا أل الشًء لٌس بنهً
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج)" ,وكذا الموضع الذي بعده".
) (8فً (ب) و (ج)" :على وجه ؼٌر المسؤلة" .وقد وقع هذا التقدٌم والتؤخٌر أٌضا فً النسخة (أ) عند كبلم المتن كما سبق
التنبٌه علٌه.
) (9فً (ب)" :هذا الحدٌث" .وهو تصحٌؾ ظاهر.
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ساقط من (أ).
) (7فً (أ)" :حٌث أثبت سؤلك الشًء وسؤلتك عن الشًء بمعنى...إلخ" .والعبارة التً أثب ُّتها أوضح.
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()6

عن ضده؛ فإنك إذا قلت لعبدك "صم ؼدا" ,فإنه نظٌر قولك "ال تفطر ؼدا" ,وإذا قلت "قم"

فإنه
( )7

نظٌر قولك "ال تقعد" ,وإذا قلت "ٌا رب اؼفر لً" فلٌس بنهً له عن ترك المؽفرة؛ [فإن هذا]

تضرع وابتهال ورؼبة ,وتذلل وانكسار بالسإال ,ولٌس فٌه اقتضاء لطلب طاعة وامتثال ٌعقب
ثوابا كما هو فً األمر( ,)8وذلك منع وتحجٌر ٌقتضً فً المخالفة عنادا وعصٌانا وعقابا ,وهللا
أعلم.
ُ
الفرق بٌنهما ،ومن امتنع من ذلك قصر
أصل :فمن أثبت نهً تؤدٌب أثبت أمر تؤدٌب ،واستمر
األمر على الوجوب والنهً على الزجر ،ومن أجازهما أوجب التؤدٌب فٌهما .وقد ٌُعب ُر عن األمر
بالقول وباإلشارة وبصورة الخبر :أما من جهة القول فقول هللا عز وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ
اإلخالص ،0 :وقوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊالبقرة .5٥ :وأما باإلشارة فقول رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم -ألبً بكر -رضً هللا عنهٌ( :-ا أبا بكر ما منعك أن تصلً بالناس إذأمر ُتك)( ،)4وذلك حٌن أم أبو بكر بالناس ،فلما أبصر رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -تكعكع(،)5
فؤشار له رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ودفع فً ظهره فامتنع ،فتقدم رسول ُ هللا -صلى هللا
()6

علٌه وسلم -فؤتم بالناس الصالة ،فلما انصرؾ من الصالة قال ألبً بكرٌ[ ( :ا أبا بكر]

ما

منعك أن تصلً بالناس إذ أمر ُتك) ،ولم ٌكن هناك إال اإلشارة ،فقال أبو بكر -رضً هللا عنه :-ما
كان هللاُ لٌرى ابن أبً قحافة فً مقام نبٌه .وأما من جهة الرمز فقوله عز وجل حكاٌة عن زكرٌا
) (6فً (ب) و (ج)" :وقولك له قم...إلخ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :ولٌس فٌه اقتضاء لطلب طاعة وامتثال ٌفقهه كما هو فً األمر...إلخ" .والظاهر أن فً الكبلم تحرٌفا.
( )9أخرجه البخاري ( )6789كتاب السهو :باب اإلشارة فً الصبلة ,والنسابً ( )789كتاب اإلمامة :باب إذا تقدم الرجل
من الرعٌة ثم جاء الوالً هل ٌتؤخر ,كبلهما من حدٌث سهل بن سعد ,ولفظه (ما منعك أن تصلً للناس حٌن أشرت إلٌك؟)
فً حدٌث طوٌلٌ .نظر :البخاري ,أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري (ت7:;:هـ)( ,الجامع الصحٌح) ,المعروؾ
بصحٌح البخاري ,مراجعة :محمد علً قطب وهشام البخاري ,بدون طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت698:( ,هـ-
7569م) .النسابً ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً (ت858:هـ)( ,سنن النسابً الصؽرى) ,تحقٌق:
عبد الفتاح أبو ؼدة ,بدون طبعة ,مكتب المطبوعات اإلسبلمٌة -حلب ,بدون تارٌخ ,ج ,7:ص.77:
) (:تكعكع ,أي جبن وضعؾ ونكص ,وتكعكع فً األمر :احتبسٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة),
مصدر سابق ,مادة "كؤكؤ" ,ص .987:الحمٌري ,نشوان بن سعٌد الحمٌري (ت:78:هـ)( ,شمس العلوم ودواء كالم العرب
من الكلوم) ,تحقٌق :حسٌن بن عبد هللا العمري وآخرون ,ط ,6:دار الفكر -دمشق6975( ,هـ6999 -م) ,مادة "التكعكع",
ج ,9:ص .:788:ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "كؤكؤ" ,ج ,6:ص.68;:
);( ساقط من (أ).
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صلى هللا علٌه وسلم :-ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊآل عمران ،40 :وال معنىٌنوب مناب
لكالمه إال بؤمر أو نهً أو خبر أو استخبار ،وهً جمٌع أقسام [الكالم]()0؛ ألن الرمز
ُ
الخطاب ،ولقوله :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ مرٌم .00 :وأما من جهة الخبر فقوله عز
وجل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ البقرة 233 :اآلٌة ،وقوله
عز وجل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﮊ البقرة.٥3 :
()7

فً أمر هللا إذا ورد مطلقا عارٌا عن األوصاؾ والشروط

الشرح :قال المفسر :اختلؾ [الناس]

الندب ال ؼٌر ,وقالت الفقهاء وجمهور األمة
والقرابن ماذا ٌقتضً؟ فقالت القدرٌة(ٌ :)8قتضً
أ
()9

وص َّممت الواقفٌَّة
الوجوب واإللزام,
وبعض المتكلمٌنٌ :قتضً
أ
أ

فً اإلصرار

():

على الوقؾ

حتى أٌردأ بٌان أو قرٌنة تخرجه إلى أحد المحتمبلت ,وذهب بعض المعتزلة إلى أن معنى األمر
المطلق اإلباحة واإلذن(;)؛ وإنما ٌثبت فٌه ؼٌر ذلك بالقرابن والقٌود التً تخرجه إلى بعض
()7

المصارؾ التً ننص علٌها فٌما بعد فتإول إلٌها

صٌؽة األمر ,ومن قال إن صٌؽة األمر

ص أر
المندوب إلٌه
وج أع أل
ص أر
ؼٌر مؤمور به ,وكذلك أق أ
أ
أ
األمر على الوجوب أ
أ
تقتضً الوجوب أق أ
النهً على التحرٌم والزجر.
أ
النهً
قوله" :فمن أثبت نهً تؤدٌب أثبت أمر تؤدٌب[ ،واستمر الفرق بٌنهما"ٌ ,عنً أن من جع أل
أ
()8

ونهً تؤدٌب]
نهً تحرٌم
أ
على وجهٌن أ

نهً تنزٌه كبلهما -فالتؤدٌب من عبارات أصحابنا,
أو أ

) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (أ).
) (8القدرٌة هم المعتزلة ,وقد لقبوا بالقدرٌة ألنهم نفوا القدر خٌره وشره أنه من هللا ,وزعموا أن العبد خالق لفعله ,وال ٌرون
الكفر والمعاصً بتقدٌر هللا تعالىٌ .نظر :الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .98الجرجانً,
(التعرٌفات) ,مصدر سابق ,ص.696
) (9الواقفٌة ٌعنً بهم هنا الذٌن توقفوا فً صٌؽة األمر التً وردت مطلقة عارٌة عن القرابن ,فلم ٌحملوها على شًء من
المعانً التً تحتملها ,وآثروا التوقؾ فٌها حتى ٌرد بٌان أو قرٌنة.
) (:فً (ج)" :االقتصار" .والظاهر أنه تصحٌؾ.
);( اختلؾ العلماء كثٌرا فً مسؤلة األمر المطلق إذا ورد عارٌا من القرابن على أي شًء ٌحمل ,ولهم فً ذلك أقوال شتى,
وسٌؤتً ذكر وتفصٌل للمسؤلة بإذن هللا تعالى.
) (7فً (أ)" :تتؤول إلٌها".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
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()7
()6
وأمر تؤدٌب ,وجع أل
أمر إٌجاب [وإلزام]
والتنزٌه من عبارات الؽٌر -جع أل
أ
األمر على وجهٌن أ
أ
()8
وج أع أل الترجٌ أح فً الثواب على كبل الوجهٌن؛ فالفاعل فً الندب له ثواب
التؤدٌب هو الندب  ,أ
أ
()9

والتارك ال عقاب علٌه ,والتارك فً نهً التؤدٌب له ثواب و[الفاعل]
():

[المعنى]

ال عقاب علٌه ,وعلى هذا

ُّ
التنزه والكراهة تؤدٌبا(;) ,وٌكون الندب والدعاء والترؼٌب تؤدٌبا ,وهللا أعلم,
ٌكون

وفً السإاالت(" :)7أمر هللا ٌكون فرضا وٌكون نفبل؛ فالنفل قوله تعالى :ﮋﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮊ الحج ,77 :ونهٌه ٌكون زجرا كله ,وقٌل ٌكون [فٌه]( )8التؤدٌب لقوله تعالى:
ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ البقرة ,787 :وأمر رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -كون فرضا
وٌكون نفبل؛ فالنفل أمره أن تحفى الشوارب وتعفى اللِّحى ,ونهٌه ٌكون زجرا وٌكون تؤدٌبا,
صماء ,أو
فالزجر نهٌه عن بٌع الؽرر كله ,والتؤدٌب نهٌه عن أن ٌؤك أل الرجل بشماله ,أو ٌشتم أل ال َّ
ٌمشً فً نعل واحد"(.)9
ٌحتبً فً ثوب واحد ,أو
أ
أ
قوله" :وقد ٌُعبر بالقول عن األمر وباإلشارة وبصٌؽة الخبر"ٌ ,عنً بالقول الصٌؽة الموضوعة
لؤلمر ,وهً اللفظة المنب أبة عن طلب الفعل واالقتضاء ,مثل قولك :اخرج ,وادخل ,وكل ,واشرب,
) (6فً (ب) و (ج)" :وجعل" بحرؾ العطؾ ,وهو خطؤ ,والصواب حذؾ الواو؛ ألنه جواب الشرط فً قوله "أن من جعل
النهً على وجهٌن".
) (7ساقط من (ب).
) (8فً (ب) و (ج)" :وجعل التؤدٌب هو النهً" .وهذا خطؤ.
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ج)ٌ" :كون التنزٌه والكراهٌة تؤدٌبا".
) (7السوفً ,أبو عمرو عثمان بن خلٌفة (ق( ,);:السإاالت) ,مخطوط ,بدون ناسخ ,بدون تارٌخ نسخ ,لدى الباحث نسخة
الكترونٌة منه ,اللوح.78
) (8ساقط من (ج).
) (9الحدٌث أخرجه الربٌع ( ,)775كتاب الصبلة :باب فً الثٌاب والصبلة فٌها .ومسلم ( ,)7599كتاب اللباس والزٌنة:
باب اشتمال الصماء واالحتباء فً ثوب واحد .ومالك فً الموطؤ ( ,)6985كتاب الجامع :باب النهً عن األكل بالشمال.
اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك األصبحً (ت697:هـ)( ,الموطؤ) ,رواٌة الزهري ,تحقٌق :بشار عواد ومحمود محمد,
ط ,6:مإسسة الرسالة -بٌروت6967( ,هـ6996 -م) .جمٌعهم من حدٌث جابر بن عبد هللا ,ولفظه عند الربٌع" :نهى رسول
صلى هللا علٌه وسلم أن ٌؤكل الرجل بشماله ,أو ٌمشً فً نعل واحدة ,أو ٌشتمل الصماء ,أو ٌحتبً فً ثوب واحد" .قال
الربٌع" :الصماء :أن ٌرمً بطرفً إزاره على عاتقه األٌسر وٌبقى مكشوفا عورته ,ومعنى االحتباء :أن ٌرمً بطرفً إزاره
على عاتقه األٌمن واآلخر على عاتقه األٌسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء" .الربٌع( ,الجامع الصحٌح) ,مصدر سابق,
ص.75:
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واذهب ,وصه ,وهات ,ونزال ,وهٌت لك ,وما أشبه ذلك من صٌػ األمر والناببة عنها على
()6

أصول أصحابنا ,أو من العبارة أو الدالالت

على أصول السُّنٌة وؼٌرهم من مثبتً كبلم النفس.

األمر بجمٌع التوحٌد
وقوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ اإلخبلصٌ ,6 :عنً أنه قد تضمن القول
أ

( )7

األمر بالتوبة واالستؽفار والندم والرجوع وترك
والتقدٌس والتنزٌه هلل عز وجل ,كما تضمن القول
أ
الذنوب والتضرع واالبتهال إلى هللا عز وجل ,فكؤنه قال لرسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وحِّ د
هللاأ وأفرده ونزهه وقدسه ,وكؤنه قال لبنً إسرابٌل ادخلوا القرٌة وكلوا وقولوا احطط عنا ذنوبنا
واستؽفروا وتوبوا وارجعوا عن ذنوبكم وتضرعوا وارؼبوا إلى هللا ,وما أشبه ذلك من تقدٌر
الصٌػ أو العبارات والدالالت على تقدٌر الكبلم النفسانً أو اللسانً ,وهللا أعلم.
وأما العبارة باإلشارة عن األمر فهو ما ذكره فً قصة أبً بكر -رضً هللا عنه ,-وذلك أن رسو أل
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -اشت َّد به الوجع فً مرضه الذي مات فٌه ,فقال( :س ُّدوا هذه األبواب
الشارعة فً المسجد إال باب أبً بكر) ,فس َّدت إال بابه ,فلما أقا أم المإذن الصبل أة قال( :مروا أبا
عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه -فتق َّدم وك َّبر ,فسمع رسول هللا
فؤمر رجل
بكر فلٌص ِّل بالناس),
أ
أ
()8
رأسه إلى المسجد فقالٌ( :ؤبى هللا ذلك والمسلمون) ثبلث
-صلى هللا علٌه وسلم[ -صو أته] فؤخرج أ

مرات ,فقال( :مروا أبا بكر فلٌص ِّل بالناس) ,فتقدم وصلى بالناس ثبلثا ,فلما أثق أل رسول هللا -صلى
هللا علٌه وسلم -اجتمع األنصار رجاال ونساء ,وتصاٌحت نساإهم ,وانضموا إلى المسجد ,فؤخب أر
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بمكانهم ,فخرج إلٌهم أٌهادى بٌن علً والفضل بن عباس,
معصوب الرأس ,ورجبله تخطان فً األرض ,والعباس أمامه ,فوجد أبا بكر ٌصلً بالناس فقام
أ
()9

خلفه ,فلما أحس به أبو بكر أت أكع أكع [على عقبٌه]

وتؤخر ,فدفع رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-

فً ظهره فؤشار له أن اثبت مكانك ,فؤبى وتؤخر ,وتقدم رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وأت َّم
بالناس( ,):فلما انصرؾ من الصبلة قال له( :ما منعك أن تصلً بالناس 555555555555555

) (6فً (أ)" :أو من العبر والدالالت".
) (7فً (ب) و (ج)" :بجمٌع التحمٌد والتقدٌس".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (أ).
) (:أخرجه مسلم ( ,)9:كتاب الصبلة :باب استخبلؾ اإلمام إذا عرض له عذر...إلخ .والنسابً ( ,)888ج ,7:ص,99:
كتاب اإلمامة :باب اإلبتمام باإلمام ٌصلً قاعدا .وابن ماجة ( ,)6787كتاب إقامة الصبلة :باب ما جاء فً صبلة رسول هللا
فً مرضه .جمٌعهم من طرٌق عابشة ,بلفظ مختلؾٌ .نظر :مسلم ,أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج النٌسابوري (7;6هـ),
(صحٌح مسلم) ,تحقٌق :محمد فإاد عبد الباقً ,ط ,6:دار إحٌاء التراث العربً6967( ,هـ6996 -م) ,ج ,6:ص=.868:
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إذ أمرتك)( ,)6ولم ٌكن أث َّم أمر وال قول إال الدفع بٌده فً ظهره ,واإلشارة له بالثبات واإلقامة فً
مكانه حتى ٌت َّم بالناس ,فسماه أمرا كما ترى ,وال صٌؽة وال قول باللسان.
قال المفسر :فٌه دلٌل على أن الكبلم هو القابم فً النفس؛ إذ لم ٌدفع رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -فً ظهره ولم ٌشر إلٌه إال بعدما قام بنفسه معنى األمر الذي هو طلب الفعل ,فع َّبر باإلشارة
والدفع عن ذلك.
قال المفسر[ :لنا]( )7الجواب فٌه من ثبلثة أوجه :أحدها أنهم إنما قالوا هذا قٌاسا على ما ٌجدونه من
أنفسهم وٌدركونه من ذواتهم( ,)8والقٌاس ممتنع فً اللؽة وفاقا .الثانً أن تقول :إنما تستلزم الداللة-
لو سلمنا -فً تثبٌت كبلم النفس وتقرٌره ,ولكن نحن ننازعكم فً كبلم النفس ,ولم نقر لكم بتثبٌته
حتى تلزمنا األدلة والجواب عنها .الثالث أن نقول :إنكم ؼلطتم فً الكبلم النفسً الذي جعلتموه
معنى قابما فً النفس لٌس بحروؾ منظومة وال بؤصوات مقطعة ,وتح َّكمتم فً ذلك على الناس,
()9

وأٌسر ما نقابلكم به

أن نقول إنما ذلكم الكبلم أصوات خف ٌَّة بحروؾ منظومةٌ ,تحرك بها الحشا

إذا دخل الهواء إلى القلب فً الشراسٌؾ( ,):وال ٌوجد الكبلم الدابر فً أ
الخلأد إال منظو أم الحروؾ

(;)

بالمواض أعة واالصطبلح,
ؾ الكبلم كما هو فً اللسان ,فإن قالوا إن الكبلم اللِّسانً إنما ثبت
أ
مإلَّ أ
والمواضعة تتبدل وٌسوغ فٌها التحول واالنقبلب ,وما فً النفس ال ٌسوغ فٌه التبدل واالنقبلب,
قلنا :الذي فً النفس إنما ٌحقق فً حقٌقتٌن :إما أنتم تذهبون( )7بالكبلم النفسانً إلى الدابر فً الخلد
= ابن ماجة ,أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً (77:هـ)( ,سنن ابن ماجة) ,تحقٌق :محمد فإاد عبد الباقً ,بدون طبعة,
دار إحٌاء الكتب العربٌة ,,بدون تارٌخ ,ج ,6:ص.889:
) (6سبق تخرٌجه.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :بنحو ذواتهم".
) (9فً (ب) و (ج)" :ولٌس ما نقابلكم به...إلخ" .والظاهر أنه تصحٌؾ.
) (:فً (ب) و (ج)" :إذا دخل الهوى ودار فً الشراسؾ" ,والشراسٌؾ :جمع ,مفرده شرسوؾ كعصفور ,وهً مقاط
األضبلع التً تشرؾ على البطن ,حٌث ٌكون الؽضروؾ الرقٌق ,وٌقال :الشرسوؾ ؼضروؾ معلق بكل ضلع مثل
ؼضروؾ الكتؾٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق ,مادة "شرسؾ" ,ص .:97:ابن فارس ,أبو الحسٌن أحمد بن
فارس بن زكرٌا (89:هـ)( ,مقاٌٌس اللؽة) ,تحقٌق :عبد السبلم محمد هارون ,بدون طبعة ,دار الفكر للطباعة والنشر,
بدون تارٌخ ,مادة "الشرسوؾ" ,ج ,8:ص .778:الفٌروزآبادي ,محمد بن ٌعقوب (ت867:هـ)( ,القاموس المحٌط) ,تحقٌق:
مكتب تحقٌق التراث فً مإسسة الرسالة ,ط ,8:مإسسة الرسالة697;( ,هـ755: -م) ,مادة "الشرسوؾ" ,ص.878:
);( فً (ج)" :إال منظوما بحروفه".
) (7كذا ,ولعل األوضح فً العبارة أن ٌقال :إما أنكم تذهبون...إلخ ,ألن الشارح هنا أراد أن ٌجٌب على كبل االعتبارٌن فً
تفسٌر الكبلم النفسً.
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المتحرك فً الحشا كما فرضناه علٌكم فً الجواب الثالث؛ فهو بحروؾ منظومة بكلم مإلفة كما
ذكرنا( .)6أو تذهبون إلى العلم وكٌفٌة المعلوم وتصوره فً النفس ,كما زعمتم قابم بنفس المتكلم؛
وإنما هو راجع إلى العلم الذي هو صفة العالم ,وهو ما أوجب لمحله االتصاؾ بكونه عالما(.)7
وقوله" :وأما من جهة الرمز فقوله عز وجل حكاٌة عن زكرٌا علٌه السالم :ﮋﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮊ آل عمران ,"40 :والرمز هو اإلشارة بالٌد ,وقٌل بالحاجب ,وجمٌع ذلك
داخل فً معنى اإلشارة ,وزكرٌا علٌه السبلم ال معنى لكبلمه إال أن ٌكون أمرا أو نهٌا أو خبرا أو
استخبارا .قال المفسر :حقٌقة كبلمه قد أخبرنا هللا بها فً قوله تعالى :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ مرٌم ,66 :فهو أمر لهم بالتسبٌح ,وهو الصبلة بكرة وعشٌا,
فناب الوحً واإلشارة عن القول باللسان ,وفهموا الصٌؽ أة واالقتضا أء مواضعة أو توقٌفا؛ سابػ
أ
كبلهما .فوجه التوقٌؾ أن ٌكون ركع وسجد فؤشار لهم أن اركعوا كما ركعت واسجدوا كما سجدت
تواضع معهم قبل ذلك وقال
ض أعة أن ٌكون
أ
وصلوا كما صلٌت وسبحوا كما سبحت ,ووجه الموا أ
لهم إنً إذا أشرت لكم أو رمزت لكم بحاجبً أو بعٌنً أو بٌدي فقد أمرتكم وإن لم أخاطبكم
ناب العٌن أو الٌد عن اللسان ,ولل ُّسنٌة فٌه حجة فً كبلم النفس ,وأن اإلشارات
بلسانً ,فقد أ
والعبارات داللة على الكبلم النفسانً ,وٌلزم من ذلك أن الكبلم ٌكون فً اللسان وفً العٌن وفً
الرأس وفً الرجلٌن ,ولعمري إنه إللزام وشنعة ,ولعل معناه ما قالت المشاٌخ -رضً هللا عنهم:-
"الكبلم هو البٌان" ,فما حصل به البٌان فهو كبلم وخطاب ,سواء باإلشارة ,أو بالرمز ,أو بالقول,
أو بؽٌر ذلك ,أال ترى إلى قول الشاعر(:)8
أرادت كبلما فا َّت أقت من رقٌبها  ...فما كان إال رمزها بالحواجب

) (6فً (ج)" :كما ذكروا" .والصواب :كما ذكرنا؛ ألنه فً مقابل ما بعده.
) (7فً (ب)" :صفة االتصاؾ بكونه عالما".
) (8أنشده ال أق أنانً ,ولم أتمكن من ترجمته ,ونص البٌت فً الصحاح ولسان العرب كذا" :فقلنا السبلم فا َّتقت من أمٌرها ...
وما كان إال ومإها بالحواجـب"ٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق ,مادة "ومؤ" ,ص .6776:ابن منظور( ,لسان
العرب) ,مصدر سابق ,مادة "ومؤ" ,ج ,6:ص.756:
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وأما العبارة بالخبر عن األمر فقوله عز وجل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ
()6

البقرة ,788:فصٌؽته الخبر ومعناه األمر ,وكذلك [ٌع َّبر]

عن األمر بصٌؽة االستخبار فً مثل

قوله تعالى :ﮋﭳ ﭴ ﭵﮊ المابدة ,96 :معناه فانتهوا عنها واتركوا شربها ,وقوله :ﮋﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ البقرة 88 :صٌؽته [الخبر ومعناه]

()7

النهً ,ومثله قوله

تعالى حكاٌة عن إبراهٌم علٌه السبلم :ﮋﮏﮐﮑ ﮒ ﮊ مرٌم 99 :اآلٌة ,فصٌؽته
[صٌؽة]( )8الخبر ومعناه األمر.

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (أ).

8:

مسؤلة
اختلؾ الناس فً األمر هل له من صٌؽة وصورة أو ال صٌؽة وال صورة له؟ فقال أكثر الفقهاء:
إن لؤلمر صٌؽة وصورة وهً قولك "افعل" ،وكذلك النهً له صورة وهً قولك "ال تفعل" ،وهو
الصحٌح ،خالفا لؤلشعرٌة الذٌن ٌقولون إن األمر والنهً ال صٌؽة لهما( ،)0والدلٌل على قول
الفقهاء استعمال أهل اللسان( ،)2وهم أرباب الشؤن ،وذلك أنهم قسموا الكالم أربعة أقسام،
وقالوا :أمر ،ونهً ،وخبر ،واستخبار .فاألمر قولك "افعل" ،والنهً قولك "ال تفعل" ،والخبر
قولك "خرج زٌ ٌد" ،واالستخبار قولك "أخرج زٌد؟" ،ولم ٌشترطوا معه قرٌنة تفرد األمر وال
النهً عن ؼٌره ،واألمر والنهً هما األصل وما عداهما فرع ،وكذلك الخبر واالستخبار ،كما
()4

أنهم جعلوا للواحد صٌؽة ٌُعرؾ بها ٌجري علٌها الخطاب( ،)3ولالثنٌن صٌؽة ،وللثالثة [فؤكثر]

صٌؽة ،وكذلك للواحدة من النساء ،ولالثنتٌن ،وللجمع منهن صٌػ .ثم ٌنقسم كل واحد من هذه
()5

األربعة أقساما كثٌرة ،فٌكون األمر أمرا وسإاال وطلبا [ودعاء]

ونداء ،وٌكون النهً نهٌا

وزجرا وإؼالظا وتهدٌدا ،وٌكون الخبر خبرا وتمنٌا وجحودا و ُمجازاة وتلهفا ،وٌكون االستخبار
ُ
فصٌؽة األمر وصور ُته
استخبارا وتقرٌرا [واستفهاما]( )6وإنكارا وتوبٌخا وتعجبا وقسما ومثال.
تشترك مع ؼٌرها فً صٌؽها ،فمع الندب قول هللا عز وجل :ﮋﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮊ الحج ،٧٧ :ومع اإلذن :ﮋﰋ ﰌ ﰍ ﮊ الصافات ،012 :ومع اإلطالق :ﮋﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ الجمعة ،01 :ومع اإلباحة :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊالمابدة،2 :
ومع الوعٌد :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮊ فصلت ،41 :ومع التحدّي :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ البقرة،23 :
ومع التعجٌز :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ اإلسراء 51 :اآلٌة كلها ،ومع النداء :ﮋﮢ ﮣ
)ٌ (6نظر :الشٌرازي ,أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي (ت97;:هـ)( ,اللمع فً أصول الفقه) ,ط ,7دار
الكتب العلمٌة -بٌروت7558( ,هـ6979 -م) ,ص .99الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص;;.
السمعانً ,أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانً (ت989:هـ)( ,قواطع األدلة فً األصول) ,تحقٌق :محمد
حسن محمد حسن ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6968( ,هـ6997 -م) ,ج ,6ص.99
) (7فً (ب) و (ج)" :استعمال أهل البٌان".
) (8فً (ب) و (ج)ٌ" :جري علٌه الخطاب بها".
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ساقط من (أ).

;8

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮊ األعراؾ ،05٥ :ومع الدعاء" :ربنا اؼفر لنا وارحمنا"،
ومع التكوٌن :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ النحل ،41:ومع التعجب :ﮋﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊمرٌم 3٥ :أي ما أسمعهم وأبصرهم( ،)0ومطلق األمر هو األصل مع مطلق
ؼٌره؛ إذ ال بد لؽٌره من ذكر القرٌنة والتقٌٌد.
الشرح :قال المفسرٌ :نبؽً للمحقق الذي ٌطلب العثور واالطبلع على الحقابق أن ٌعلم ما معنى
الصٌؽة ,وما تطلق له ,وما المراد بها عند كل فرقة ,فإن أهل اإلسبلم قد اختلفوا فً كبلم هللا عز
وجل وقوله وخطابه وأمره ونهٌه ,فؤوجب ذلك اختبلفهم فً صٌػ األوامر والنواهً وفً صٌػ
العموم ,فصار من أثبت كبلم النفس ٌقول :الكبلم صفة المتكلِّم ,واألمر صفة اآلمر ,وكذلك القول
()7
ص أر الكبل أم على اللِّسانً دون النفسانً ٌقول :الكبلم فعل المتكلم والقول
والخطاب  .وصار أمن أق أ

فعل القابل ,واألمر فعل اآلمر ,والخطاب فعل المخاطب .فاختلؾ مثبتوا كبل أم النفس بٌنهم على
أصل قولٌن( ,)8فحكً عن األشعري ومتبعٌه من الواقف ٌَّة أن العرب ما وضعت لؤلمر الحق صٌؽة
():

وال صورة( ,)9وذكر صاحب شرح المستصفى -لما نقل هذا عن األشعري والقاضً الباقبلنً

وؼٌرهما -فقال(;)" :لٌس هذا مح َّل الخبلؾ ,وإنما محله فً صٌؽة "افعل" مجرَّ دة عن القرابن ,هل
تتعٌن لؤلمر أم ال؟" .فتوقفت الواقفٌَّة وقالوا وجدنا هذه الصورة تصرؾ إلى مصارؾ كثٌرة,
تصرؾ إلى الوجوب واإللزام مرة كقوله :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ البقرة ,98 :وإلى الندب
) (6فً (ب) و (ج)" :أي ما أسمعهم وما أبصرهم".
) (7فً (ب) و (ج)" :وكذلك القول فً الخطاب" .وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (8فً (ب) و (ج)" :فاختلؾ مثبتوا الكبلم النفسً على قولٌن".
)ٌ (9نظر :الشٌرازي( ,اللمع فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ص .99الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر سابق,
ج ,6ص;; .السمعانً( ,قواطع األدلة فً األصول) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.99
) (:محمد بن الطٌب بن جعفر ,أبو بكر (958 -888هـ) :قاض من كبار علماء الكبلم ,انتهت إلٌه الرٌاسة فً مذهب
األشاعرة ,ولد فً البصرة وسكن بؽداد فتوفً فٌها ,من كتبه :إعجاز القرآن ,اإلنصاؾ ,الملل والنحل ,وؼٌرهاٌ .نظر :ابن
خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,9:ص .7;9:الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,مصدر سابق ,ج ,8:ص.697:
الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,;:ص.67;:
);( ابن رشٌق ,أبو علً الحسٌن بن عتٌق بن رشٌق الربعً (ت;87:هـ)( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,تحقٌق:
محمد ؼزالً عمر جابً ,ط ,6دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌة -اإلمارات6977( ,هـ7556 -م) ,ج ,7صٌ .:67نظر
أٌضا :الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ)( ,المستصفى من علم األصول) ,تحقٌق :عبد هللا محمود
محمد عمر ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت7565( ,م) ,ص 778وما بعدها.
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كقوله :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ الحج ,77 :وإلى النهً

()6

()7

فصلت ,95 :وإلى اإلهانة والتنكٌل
()8

وإلى اإلرشاد والتوصٌة

كقوله :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ

كقوله :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ الدخان,99 :

كقوله :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﮊ البقرة ,787 :وإلى اإلطبلق بعد

الحظر والتحجٌر كقوله :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الجمعة,65:
وإلى اإلباحة والتخٌٌر كقوله :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ األنعام ,697 :وإلى االمتنان واإلكرام:
ﮋﰖ ﰗ ﮊ ق ,89 :وإلى التهوٌن

()9

والتصٌٌر :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ البقرة ,;: :وإلى

التعجٌز والتبكٌت كقوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ اإلسراء:5:
  ,:6وإلى االبتهال والدعاء" :ربنا اؼفر لنا وارحمنا" ,وإلى اإلفحام وقطع العذر كقوله :ﮋ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﮊ ٌونس ,88 :وإلى التمنً كقول الشاعر(:):
(;)

أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً [ ...بصبح فما اإلصباح منك بؤمثل]

) (6كذا جاء فً النسخة (أ) ,وفً (ب) و (ج)" :وإلى المنع...إلخ" ,وصاحب األصل جعل هذه اآلٌة فً الوعٌد ,كما سبق
قبل قلٌل.
) (7فً (ب) و (ج)" :وإلى اإلهانة والتبكٌت".
) (8فً (ب)" :وإلى اإلشارة والتوصٌة" .وهو خطؤ.
) (9كذا ,وٌبدو أنه تصحٌؾ ,والصواب :التكوٌن والتصٌٌر.
) (:البٌت من معلقة امرئ القٌس ,حندج بن حجر بن عمرو بن الحارث الكندي (ت 85:ق.هـ) ,ومطلعها" :قفا نبك من
ذكرى حبٌب ومنزل  ...بسقط اللوى بٌن الدخول فحومل"ٌ .نظر :القرشً ,أبو زٌد محمد بن أبً الخطاب( ,جمهرة أشعار
العرب فً الجاهلٌة واإلسالم) ,تحقٌق :علً محمد البجادي ,بدون طبعة ,نهضة مصر للطباعة والنشر ,بدون تارٌخ,
ص .668:الزوزنً ,عبد هللا بن الحسن بن أحمد الزوزنً (ت98; :هـ)( ,شرح المعلقات السبع) ,تحقٌق :محمد عبد القادر
الفاضلً ,بدون طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت6979( ,هـ7559 -م) ,ص .7:امرإ القٌس ,حندج بن حجر الكندي
(ت85:ق.هـ)( ,دٌوان امرإ القٌس) ,اعتنى به :عبد الرحمن المصطاوي ,ط ,7:دار المعرفة -بٌروت697:( ,هـ-
7559م) ,ص.9:
);( ساقط من (أ).
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فقالت الواقفٌَّة :حٌث الصٌؽة المجرَّ دة تصلح لهذه المصارؾ كلها وال قرٌنة وال دلٌل على واحد
منها بعٌنه فنحن نتوقؾ عن جمٌعها حتى ٌرد البٌان .وقال ؼٌر هإالء ممن أثبت كبل أم النفس:
ُّ
ص أٌػ ,وإنما
الحق الذي تضمنه كبلم النفس -وهو المعنى القابم بنفس اآلمر -ال تتحقق فٌه ال ِّ
األمر
تتحقق فً العبارات الدالة علٌه ,التً هً أصوات َّ
مقطعة وحروؾ منظومة ,الدالَّة
()7

والخطاب والكبلم القابم بنفس اآلمر مثل "افعل" ,والكتابة والخط
()8

الفعل واالقتضاء ,أو اإلشارات والرموز

()9

الذٌن وضعا

()6

على القول

الذٌن ٌعبر بهما عن طلب

ؾ
فص أر أ
عبارة وداللة عما فً النفس ,أ

ص أر
هإالء الصٌؽ أة الموضوع أة إلى العبارات والدالالت والكتابات واإلشارات .وقال جمٌع أمن أق أ
ض أع
الكبل أم على اللسانً :إن قولأنا "صٌؽة" مؤخوذة من صٌاؼة الذهب ,وقد وجدنا
واضع اللؽة أو أ
أ
مإلفة](;) على مثال مختص به ,فكؤن
لؤلمر صٌؽة ,وهً كلمة ر ِّك أبت( ):من حروؾ منظومة [ َّ
وضعها على ذلك المثال كصٌاؼة الذهب حلٌا أو أشكاال مخصوصة ٌإدي مضمون معنى جمٌعها
أ
العرب وأه أل اللسان حصروا الكبلم كله فً أربعة أقسام :األمر ,والنهً,
"افعل" ,قالوا وقد وجدنا
أ
والخبر ,واالستخبار؛ وهً أركان الكبلم كله من حٌث ما دار وال خامس ,فصاؼوا لكل قسم منه
صٌؽة مخصوصة به فبل تطلق لؽٌره( ,)7فصاؼوا لؤلمر صٌؽة وجعلوا له صورة وهً قولك
"افعل" ,وصاؼوا للنهً صٌؽة أخرى وهً قولك "ال تفعل" ,وصاؼوا للخبر " أف أع أل" ,وصاؼوا
لبلستخبار "أأ أف أع أل" ,وصار قولنا صٌؽة األمر هو األمر نفسه ,وقولنا "افعل" هو األمر نفسه,
وقولنا "ال تفعل" هو النهً نفسه ,وقولنا " أف أع أل" هو الخبر نفسه ,وقولنا "أأ أف أع أل" هو االستخبار
نفسه ,والمضاؾ فً ذلك والمضاؾ إلٌه شًء واحد؛ كقولك نفس الشًء وذاته وحقٌقته ,ولسنا
نجعل الصٌؽة داللة وعبارة عن ؼٌرها كما أن ذلك عند من أثبت كبلم النفس ,فافهم ذلك راشدا إن
شاء هللا.
وقول الشٌخ" :فقال أكثر الفقهاء" ,وهم مالك ,والشافعً ,وأبو حنٌفة ,وؼٌرهم من فقهاء
األمر المجرَّ د العاري من القرابن والشروط
األمصار ,واألمر عندهم على الوجوب والحتم ,أرادوا
أ
والقٌود ,إذا لم ترد معه أو بعده قرٌنة تخرجه إلى مصرؾ من المصارؾ التً ذكرنا.
) (6صفة لقوله "العبارات" ,أي العبارات الدالة على القول والخطاب...إلخ.
) (7معطوفان على قوله "العبارات".
) (8معطوفان أٌضا على قوله "العبارات".
) (9فً (ج)" :الذٌن وقعا".
) (:فً (ب) و (ج)" :وهً كلمة مركبة".
);( ساقط من (ب).
) (7فً (ج)" :فبل تصدق لؽٌره".
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صحة [من جهة]( )6أن ال َّسٌد إذا قال لعبده :اقعد ,أو قم ,أو اخرج,
وقوله" :وهو الصحٌح" ,وجه ال ِّ
()7

فاستفهمه [وقال]

أعزٌمة منك علًَّ فً الخروج أو ندبتنً إلٌه؟ أو خٌرتنً فً الخروج

واإلقامة ,أو فً القعود [والقٌام]()8؛ ألٌس هذا منه عصٌان وتضٌٌع()9؟ حٌث ض ٌَّع االمتثال مع
اإلمكان والقدرة علٌه ,واستفهامه ومراجعته بعد تعلق الخطاب به استخفاؾ ومكابرة؛ إذ لو لم ٌكن
األمر عزٌمة القترن به ما ٌدل على الندب أو التخٌٌر أو ؼٌر ذلك ,فهذا هو المعروؾ فً تخاطب
العرب وأهل اللسان ,وأبمة الشرع الذٌن هم مٌزان الحق والقسطاس المستقٌم ,وهو المعروؾ فً
اللؽة ,قال زهٌر(:):
ب أعز أمة مؤمور مطٌع وآمر  ...مطاع فبل ٌلفى لحزمهم مثل
وقوله" :خالفا لؤلشعرٌة" ,ووجه خبلفهم من حٌث إنهم ال ٌطلقون الصٌؽة إال على الداللة
(;)

والعبارة[ ,والداللة والعبارة]

لٌست عندهم بنفس األمر الحق( ,)7أو من حٌث إن قول القابل

مر( ,)8بل ٌقولون هو محتمل متردد بٌن المصارؾ حتى ترد معه أو بعده
"افعل" ال ٌطلقون فٌه األ أ
قرٌنة تخرجه إلى األمر أو ؼٌره ,فإذا وجدت صٌؽة األمر

()9

تردد بٌن الندب والوجوب ,وال مزٌة

إال بقرٌنة ,ومن ههنا امتنعوا عن إثبات الصٌؽة ,واستدالل الشٌخ باستعمال أهل اللسان -وهم
األمر المجرَّ د ولم ٌنبهوا
األبمة والقادة فً هذا الشؤن -أٌحصر الكبل أم فً األركان األربعة ,فذكروا
أ
()65

على القرٌنة تعوٌبل منهم على أنه [على]

الحتم واإلٌجاب؛ ألن الطلب واالقتضاء الموجودٌن

فً األمر ال ٌساوقان إال لبلمتثال والطاعة ,إال إن صرفته قرٌنة مقترنة عن اإلٌجاب إلى ؼٌره,
وقد جعلوا لؤلمثلة األربعة صٌؽا كما جعلوا للواحد صٌؽة ولبلثنٌن صٌؽة وللثبلثة فؤكثر صٌؽة,
) (6ساقط من (ب).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً النسخ الثبلث" :ألٌس هذا منه عصٌان وتضٌٌع" .بالرفع ,ربما على أنه خبر لمبتدأ محذوؾ ,والتقدٌر :هو عصٌان
وتضٌٌع.
) (:هو زهٌر بن ربٌعة ,الملقب بؤبً سلمى ,من قبٌلة مزٌنة من مضر ,وهذا البٌت من قصٌدة قالها فً مدح سنان بن أبً
حارثة المري ,والتً مطلعها" :صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال ٌسلو  ...وأقفر من سلمى التعانٌق فالثقـل"ٌ .نظر :األعلم
الشنتمري ,أبو الحجاج ٌوسؾ بن سلٌمان بن عٌسى األندلسً (ت97;:هـ)( ,أشعار الشعراء الستة الجاهلٌٌن)...
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ج) :باألمر الحق.
) (8فً (أ)" :ال ٌطلقون فٌه األصل" .وهو تصحٌؾ ظاهر.
) (9فً (ب) و (ج)" :فإذا وجدت قرٌنة األمر" .وهو خطؤ.
) (65ساقط من (ب).
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()7

وكذلك فً التؤنٌث( ,)6ولم ٌر أو عن عاقل [ممٌز]

صار

()8

بعد أفهم الخطاب و أتوجُّ ه األمر علٌه

فٌتوقؾ عن االمتثال ,ثم هو بعد توقفه ؼٌر متصؾ بالطاعة وال بالعصٌان ,وال بؤنه مؤمور أو
()9

ؼٌر مؤمور ,أو منهً أو ؼٌر منهً ,وال ٌتصؾ اآلمر [له]

بؤنه مطاع وال بؤنه أمعصً( ,):أال

ترى قول الشاعر(;):
فلو كنت ذا أمر مطاع لما بدا  ...توان مع اإلمكان فً [حال]( )7أمركا
ولو ساغ هذا ألحد لتمسك به إبلٌس -لعنه هللا -حٌن أم أر بالسجود ,ولقال ٌا رب لم أدر أعزٌمة منك
()8

علًَّ فً أمري بالسجود آلدم وإلزاما وحتما أو ندبا وإذنا وإعبلما
له مندوحة فً ذلك

()9

بإباحة السجود لؽٌرك ,ولكان

عن الطرد واللعن ,وقد قال هللا له توبٌخا وتندٌما :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ

األعراؾ ,67 :وقال تعالى حكاٌة عن موسى علٌه السبلم :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ الكهؾ,;9 :
وقال :ﮋﮒ ﮓﮊ طه ,98 :كل هذه الكلمات عارٌة مجرَّ دة عن القٌود والشرابط والقرابن
المإذنة باإلٌجاب واإللزام ,ولٌس فٌهن ؼٌر نفس األمر ,فدل ذلك كله على أن األمر للوجوب
واإللزام ما لم تقترن به قرٌنة تصرفه عن اإلٌجاب .وكون األمر سإاال [مثل]( :)65أخبرنً,
وح ِّدثنً ,وب ٌِّن لً .وكونه طلبا مثل :أقرضنً ,وتص َّدق علًَّ  ,وواسنً .وكونه دعاء مثل :ربنا
) (6فً (أ)" :وكذلك فً الثانٌة" .والصواب "التؤنٌث" بدلٌل سٌاق الكبلم.
) (7ساقط من (ب).
) (8كذا فً النسخ الثبلث ,ولعل الصواب :حار بعد فهم الخطاب...إلخ.
) (9ساقط من (ب).
) (:فً (ب) و (ج)" :بؤنه مطاع األمر وال بؤنه معصً األمر".
);( لم أتمكن من نسبته إلى قابله ,والبٌت استشهد به القاضً أبو ٌعلى الفراء فً "العدة" ,واآلمدي فً "اإلحكام" ولم ٌنسباه
إلى قابله ,ونصه البٌت معهما" :ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا ...توان من المؤمور فً حال أمركا"ٌ .نظر :أبو ٌعلى( ,ال ُعدة
فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6:ص .7:8:اآلمدي ,أبو الحسن علً بن محمد اآلمدي (ت;86:هـ)( ,اإلحكام فً
أصول األحكام) ,تحقٌق :عبد المنعم إبراهٌم ,ط ,7:مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة697;( ,هـ755: -م) ,ج,6:
ص.97:
) (7ساقط من (ب).
) (8فً (ب) و (ج)" :أو إذنا أو إعبلما...إلخ" .بحرؾ النسق "أو" ,والعبارة األخرى أدق ,أعنً العطؾ بحرؾ الواو فً
الموضعٌن.
) (9فً (ب) و (ج)" :ولكان إذا له فً ذلك مندوحة".
) (65ساقط من (ب) و (ج).
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اؼفر لنا وارحمنا .وكونه نداء مثل :أأقبل ,وهل َّم إلٌنا ,و أت أعا أل ,واستو إلًَّ  .وٌكون األمر بمعنى
النهً مثل :دأ ع ,واترك ,واسكت .والنهً صٌؽته "ال تفعل"؛ مثل قوله تعالى :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮊ الحجرات ,6 :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ الحجرات ,7 :والزجر [مثل قوله
تعالى]( :)6ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ البقرة ,8: :واإلؼبلظ مثل قوله تعالى :ﮋ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ طه ,86 :وقوله :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ
()7

هود ,668:والتهدٌد مثل قوله تعالى:

ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ الشعراء:

 .768وصٌؽة الخبر :جاء زٌد[ ,والتمنً :لو جاء زٌد ,والجحود :ما جاء زٌد]( ,)8والمجازاة :إن
جاء زٌد جبتك ,والتلهُّؾ(ٌ :)9ا لهؾ نفسً لو جاء زٌد .وصٌؽة االستخبار "أأ أف أع أل" كقوله :ﮋﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ القمر ,7: :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ سبؤ ,8 :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ
الصافات ,6:8 :والتقرٌر :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ طه ,67 :واإلنكار :ﮋﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﮊ ص ,::وقوله :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ األنبٌاء ,8:والتوبٌخ :ﮋﯽ
ﯾ ﮊ الشعراء ,759 :والتعجب :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ البقرة ,85 :وال أق أسم :هللاأ هللاأ
أرسلك(.):
وقوله فً صورة األمر وصٌؽته :أنها "تشترك مع ؼٌرها فً صٌؽها" فهذا زلل(;) ,وصٌؽة األمر
()7

متمٌزة مع ؼٌرها

باالقتضاء والطلب والطاعة والعصٌان .وأما الندب فمختلؾ فٌه هل هو

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ب) تكرر هنا أٌضا قوله تعالى" :وال تطؽوا فٌه فٌحل علٌكم ؼضبً" طه ,86 :وقد سبق التمثٌل به فً اإلؼبلظ.
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (أ)" :والناهً" .وهو تصحٌؾ ظاهر
) (:فً (ب) و (ج)" :آهلل أرسلك".
);( كذا فً (ب) و (ج) ,وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق كبلمه فٌما بعد ,والذي فً (أ) لعله" :فهو كذلك" ,والعبارة فً (أ) ؼٌر
واضحة ,وٌوجد بها شًء من التعدٌل.
) (7كذا ,ولعل الصواب :عن ؼٌرها.
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مؤمور به أم ال ,على ما ٌذكر؛ فعلى قول من ٌقول ؼٌر مؤمور به فقد فسدت العبارة .وأما اإلذن
فحقٌقته اإلعبلم بالرضا والتفوٌض واالستسبلم واالنقٌاد؛ وال اقتضاء فٌه .وأما اإلطبلق بعد
الحظر فمعناه نفً الحرج( )6وارتفاع الحكم األول .وأما اإلباحة فمعناها التخٌٌر بٌن الفعل والترك؛
وال طاعة وال عصٌان .وأما الوعٌد فمعناه التنفٌر والترك للفعل ,وهو إلى النهً أقرب منه إلى
األمر .وأما التح ّدي فمعناه المساجلة واإلعبلم بطلب المبارزة ,وحاصله التبكٌت

()7

والتخوٌؾ

باالفتضاح والتعٌٌب والتجهٌل؛ وال اقتضاء فٌه وال طلب .وأما التعجٌز فمعناه التصؽٌر والتحقٌر,
واإلعبلم بؤن المعج أز محٌط بمن أع أج أزه ,قادر مستول علٌه من كل وجه .وأما النداء فمعناه إعبلم
السامع ومخاطبته ,وأما الدعاء فمعناه التضرع والتذلل ,واإلشعار باالفتقار والحاجة؛ تقول :دعوت
هللا أن ٌؽفر لً ,وال تقول :أمرت هللا .وأما التكوٌن فمعناه الخبر عن كون كابن فً أسرع حال؛
وال أمر فٌه .وأما التعجب فمعناه اإلخبار عن واقع وكابن أخف أً عنك سببه ,وهو الذي أوجب
التعجب به والتعجب منه.
أ
الصٌػ المنصوص أة كلَّها لؤلمر وشارك [األمر]
فإن جعل هذه

()8

ؼٌره مما ذكر فقد ز ٌَّؾ كبل أمه
أ

وقوض أطناب مذهبه فً األمر ,و أهدأ أم قواعدأ ه ,فؤٌن صٌؽة األمر التً ٌتمٌز
فٌما قبل وفٌما بعدَّ ,
()9

بها عن ؼٌره إذا؟ وأٌن خبلؾ األشعرٌة الذي نص علٌه وافتخر به؟ حٌث [كانت]
():

مصروفة إلى هذه المصارؾ كلها

صٌؽة األمر

وإلى أكثر مما ذكر .وإن كان إنما ٌذهب بالصٌؽة إلى اللفظة

فٌلزمه أن ٌع ِّبر باللفظة ال بالصٌؽة؛ ألن اللفظ من قبٌل المقوالت ,والصٌؽة من قبٌل المعقوالت,
وٌلزمه أن ٌعتصم بالمجاز وٌجعل اللفظ أة فً جمٌع المصارؾ مجازا؛ حٌث التجوز فً األقوال
سابػ ,وٌجعل الصٌؽ أة فً األمر حقٌقة؛ حٌث نحن فً المعانً والحقابق ال فً األلفاظ والتجوزات.
(;)

والعذر عنه [أنه]

صدأ التنبٌ أه عن هذه المعانً لٌحترز من مكابد الواقفٌَّة ومنصوصاتهم؛
إنما أق أ
()7

لٌكون الباحث المستكشؾ عن أسرار المعانً والحقابق على بصٌرة منها ,فإن الواقفٌَّة [إنما]

اعتمدوا وأصروا وص َّمموا على الوقؾ من أجل هذه المعانً التً تصرؾ إلٌها هذه اللفظة ,قالوا
نتوقؾ فٌها وال نجعلها أمرا وال ؼٌره حتى ٌرد بٌان بقرٌنة أو دلٌل ٌصرفها إلى األمر أو إلى
) (6فً (ب) و (ج)" :فمعناه رفع الحرج".
) (7فً (ب) و (ج)" :التنكٌت" .بالنون بدل الباء ,وهو تصحٌؾ ظاهر.
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (أ).
) (:فً (ب)" :إلى هذه المصارؾ بالصٌػ كلها".
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (أ).
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ؼٌره من المصارؾ ,ون َّبهك أن تجعل الصٌؽة لؤلمر خاصة؛ إال إن وردت قرٌنة أو بٌان ٌر ُّدها
إلى ؼٌر األمر ,ووجه االشتراك إلى اللفظ والتجوز دون المعنى والتحقٌق ,فافهم هذا ,وكن منه
أ
التوفٌق والهداٌة ,وهو العلٌم الخبٌر ,وهذا
على بصٌرة وٌقٌن إن شاء هللا ,طالبا من هللا الكرٌم
معنى قوله" :ومطلق األمر هو األصل مع مطلق ؼٌره؛ إذ ال بد لؽٌره من ذكر القرٌنة
والتقٌٌد"( ,)6وهللا أعلم.

) (6فً (أ)" :من قرٌنة والتقٌٌد" ,وهو تصحٌؾ ,وقد سبق نص العبارة فً المتن.
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فصل
األمر من هللا عز وجل اقتضى الوجوب دون الندب ،قال هللا عز وجل :ﮋﮍ ﮎ
وإذا ورد
ُ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ النور ،63 :خالفا لمن قال من األشعرٌة أنه
()2

ٌُحمل على الندب ،ولمن قال بالوقؾ أٌضا( ،)0فؤطلق ولم ٌُقٌد

فوجب أنه على الوجوب؛ فإن

هللا عز وجل قال :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ األحزاب ،36 :وقال أٌضا :ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋﮊ المرسالت ،4١ - 4٥ :وذكره فً معرض الذم( ،)3وقوله عز وجل إلبلٌس:
الندب العتذر به إبلٌس اللعٌن ،وقول
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ األعراؾ ،02 :ولو ساغ فٌه
ُ
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -لبرٌرة فً أمر زوجها ُمؽٌث( :لو راجعته) ،فقالتٌ :ا رسول
هللا أبؤمرك؟ فقال( :ال إنما أنا شافع) ،فقالت :ال حاجة لً به( .)4ففرق رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه
وأمره واجب ،ولو قال لها
مندوب إلٌها،
وسلم -بٌن الشفاعة واألمر؛ ألن طاعته فً الشفاعة
ُ
ٌ
عن أمري لما تخلفت عن مراجعته ،ومما ٌإكد هذا قول ُ رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-لوال
) (6األمر المطلق الذي لم تقترن به قرٌنة هل ٌحمل على الوجوب أم الندب أم اإلباحة أم ؼٌر ذلك ,هذه المسؤلة مما كثر فٌه
األخذ والرد ,وتعددت فٌها األقوال ,وسوؾ ٌذكر الشارح جملة منها فٌما سٌؤتًٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد),
مصدر سابق ,ص .:7أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .779الشٌرازي ,أبو إسحاق إبراهٌم بن
علً بن ٌوسؾ الشٌرازي (ت97;:هـ)( ,التبصرة فً أصول الفقه) ,تحقٌق :د محمد حسن هٌتو ,ط ,6دار الفكر -دمشق,
(6958هـ6988 -م) ,ص .77الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .779الرازي ,محمد بن عمر بن الحسٌن
الرازي (;;5هـ)( ,المحصول فً علم أصول الفقه) ,تحقٌق :طه جابر فٌاض العلوانً ,ط ,7مإسسة الرسالة6967( ,هـ-
6997م) ,ج ,7ص .99اآلمدي( ,اإلحكام) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .8;7السبكً ,علً بن عبد الكافً السبكً
(ت7:;:هـ) وابنه عبد الوهاب بن علً (ت776:هـ)( ,اإلبهاج فً شرح المنهاج) ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6959هـ6989 -م) ,ج ,7ص .77الشماخً ,أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد الشماخً (ت978:هـ)( ,شرح مختصر العدل
واإلنصاؾ) ,مرقون ,تحقٌق :محبوب بن ٌعقوب البراشدي ,ص.787
) (7أي هللا عز وجل فً اآلٌة السابقة.
) (8فً (ب)" :وذكره فً معرفة الذم" .وهو خطؤ.
) (9أخرجه أبو داود ( ) 7788كتاب النكاح :باب فً المملوكة تعتق وهً تحت حر أو عبد ,من حدٌث ابن عباسٌ .نظر :أبو
داود السجستانً ,أبو داود سلٌمان بن األشعث (ت77::هـ)( ,سنن أبً داود) ,تحقٌق :جمال أحمد حسن ومحمد بربر ,بدون
طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت698:( ,هـ7569 -م).

9:

أن أشق على أمتً ألمر ُتهم بالسواك عند كل صالة وعند كل وضوء)( ،)0ومعلوم أنه قد ندبهم
فصح أنه لم ٌؤمرهم(.)2
الشرح :قوله "إذا ورد األم ُر من هللا عز وجل اقتضى الوجوب( )3دون الندب" ,قال المفسر :األمر
الذي تكلم علٌه فً هذا هو الصٌؽة التً وردت مطلقة عارٌة مجرَّ دة عن قرابن اإلٌجاب والندب
واإلباحة والتهدٌد وؼٌر ذلك ,فهً تحمل على الوجوب ,وهو الظاهر فٌها؛ هذا هو مذهب الفقهاء
وبعض المتكلمٌن ,وعلٌه جمهور األمة فٌما ذكر الشٌخ(ٌ ,)9دل علٌه قوله تعالى :ﮋﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ البقرة ,89:أال ترى مبادر أة المبلبكة إلى السجود وامتثا أل األمر,
وال قرٌن أة فٌه لئلٌجاب ؼٌر نفس األمر ,ولم ٌقل [اسجدوا]

():

إٌجابا وال إلزاما ,وال وعٌدأ فٌه وال

ذكر للعقاب إال نفس األمر ,فسجدوا وامتثلوا فصاروا طابعٌن ,قال هللا سبحانه :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
أ
عصٌان إبلٌس اللعٌن إنما وقع منه حٌن أتخلَّؾ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ التحرٌم ,; :وفً مقابلته
أ
عن سجود المبلبكة ومبادرتهم وامتثالهم فو ِّبخ؛ وقال سبحانه :ﮋﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ األعراؾ:
 ,67ولم ٌقل إذ أمرتك إٌجابا وحتما ,وهو إنما شمله األمر مع المبلبكة فً قوله :ﮋﮩ ﮪﮊ
البقرة ,89 :فسجدوا امتثاال وطاعة لؤلمر بمبادرة وقبول ,و أتخلَّؾ إبلٌس اللعٌن عنهم ,فسمً كافرا
وفاسقا ومستكبرا حٌث عصى األمر فً قوله :ﮋﮩ ﮪﮊ البقرة ,89 :ولٌس فٌه قرٌنة وال

) (6أخرجه الربٌع بن حبٌب (; ,)8كتاب الصهارة :باب فً االستجمارٌ .نظر :الربٌع ,الربٌع بن حبٌب بن عمر األزدي
البصري (ت حوالً675:هـ)( ,الجامع الصحٌح) ,المعروؾ بمسند الربٌع بن حبٌب ,اعتنى به :سعود بن عبد هللا الوهٌبً,
ط ,6:مكتبة مسقط -سلطنة عمان696:( ,هـ6999-م) ,ص .79:والنسابً ( ,)7كتاب الطهارة :باب الرخصة فً السواك
بالعشً للصابم .وابن ماجة ( ,) 787كتاب الطهارة :باب السواك .جمٌعهم من طرٌق أبً هرٌرة ,ولفظه عند النسابً وابن
ماجة "لوال أن أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل صبلة".
) (7فً (ب) و (ج) أدرجت فً هذا المكان عبارة ستؤتً فً كبلم األصل التالً وهً قوله" :والدلٌل أٌضا على وجوب
األمر عقبل أن السٌد إذا قال لعبده".
) (8فً (ب) و (ج)" :اقتضى األمر الوجوب ,"...ونص العبارة فً المتن بدون هذه الزٌادة.
) (9ال أدري أٌن ذكر ذلك ,فلم أعثر على الموضع الذي ٌشٌر إلٌه الشارح هنا ,نعم ذكر ذلك الشارح نفسه قبل بضع
صفحات من هنا.
) (:ساقط من (ب) و (ج).

;9

أ
وطلب إٌقاعه ,وحص أر
ثبوت الفعل
ؼٌر مطلق األمر ,وأٌضا فإن قول القابل" :افعل" ٌتضمن
أ
دلٌل أ
ؼٌر اإلٌجاب لكان فً ذلك
المقصد بالصٌؽة فً ثبوت الفعل وطلب إٌقاعه ,فلو كان ٌقتضً
أ
اقتضاء جواز الترك؛ إذ اإلباحة معناها التخٌٌر بٌن الفعل والترك ,والندب فٌه إعبلم بسقوط
أ
ثبوت الفعل ,ودلٌل آخر أن نفوس المخاطبٌن باألمر إنما أتسبق
العقاب على الترك ,والترك ٌنافً
وتبادر إلى الوجوب والعزٌمة ,وٌسبق إلى نفوسهم ثبوت اللَّوم على التفرٌط والتضٌٌع ,فهذا
مركوز فً جبلَّة كل عاقل.
قال المفسر :لنا فً اآلٌة ثبلثة استدالالت :أحدها قوله "اسجدوا" فسماه أمرا فؤثبت به صٌؽة
()6

األمر؛ ردا على من قال [إن]

األمر ال صٌؽة له ,وردا على من قال قول "افعل" داللة على

العبارة الدالة على المعنى القابم فً النفس .الثانً التوبٌخ واللعن إلبلٌس حٌث لم ٌبادر االمتثال كما
فعلت المبلبكة ,وهو قاطع بالوجوب .الثالث ابتدار المبلبكة االمتثال ,واعتقاد الوجوب من ؼٌر
توقؾ ,واألمر مجرَّ د؛ حٌث لم ٌقل اسجدوا [آلدم]( )7إلزاما لكم ووجوبا علٌكم.
مذاهب أهل األصول فٌما ٌقتضٌه األمر المطلق المجرَّ د العاري؛ فإنه الذي
قال المفسر :ننقل ههنا
أ
فٌه النزاع بٌنهم ,وصورته "افعل" ,وهو أحد أركان الكبلم ,قال الفقهاء وأبمة الشرع وبعض
المتكلمٌن :إنه ٌحمل على الوجوب واإللزام ,وهذا مذهب أصحابنا وفاقا منهم المشارقة والمؽاربة,
وعلٌه كبلم الشٌخ واستدالله فً الباب كما سبق وكما ننص علٌه فً المستقبل .وقال بعض الناس:
إنما مقتضاه طلب امتثال المؤمور بفعل المؤمور به ,واتصاؾ المؤمور بالطاعة فً الفعل
وبالعصٌان فً الترك ,وهذا قرٌب من األول؛ ألنه آٌل إلى معنى الوجوب ,وهو مذهب عبد الجبار
الهمذانً

()8

من معتزلة بؽداد .وقال بعضهم :إنما تحمل على اإلباحة والتخٌٌر إن وردت مطلقة.
()9

وقال بعضهم :إنما تحمل على الندب؛ وهو قول بعض السُّنٌة فٌما وجدت فً [بعض]

كتبهم

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانً ,أبو الحسن (ت96: :هـ) :قاض أصولً ,من كبار فقهاء الشافعٌة ,كان
شٌخ المعتزلة فً عصره ,وهم ٌلقبونه بقاضً القضاة وال ٌطلقون هذا اللقب على ؼٌره ,ولً القضاء بالري ومات فٌها ,له
تصانٌؾ كثٌرة منها :تنزٌه القرآن عن المطاعن ,واألمالً ,وشرح األصول الخمسة وؼٌرهاٌ .نظر :الذهبً( ,سٌر أعالم
النبالء) ,مصدر سابق ,ج ,67:ص .799:السبكً ,أبو نصر عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً (ت776:هـ)( ,طبقات
الشافعٌة الكبرى) ,تحقٌق :د محمود الطناحً وآخرون ,ط ,7:هجر للطباعة والنشر -الجٌزة6968( ,هـ6997 -م) ,ج,::
ص .97:الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,8:ص.778:
) (9ساقط من (ب) و (ج).
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()6

عنهم ,وعلٌه أكثر القدرٌة .وقال أبو بكر األبهري

فً طابفة -وهو من السُّنٌة أٌضا -بالتفصٌل:

أوامر هللا عز وجل تحمل على الوجوب ,وأوامر الرسول علٌه السبلم تحمل على الندب .فهذا ما
وقفت علٌه من مذاهب أهل األصول فً هذا( ,)7ؼٌر أن خالص المذهب عندنا الوجوب ,واآلٌات
()8

التً نص علٌها الشٌخ مضمونهن األمر المطلق خاصة ,ولٌس فٌهن قرٌنة

إٌجاب وإلزام وال

ندب ؼٌر نفس األمر ,وفً الوٌل والتكذٌب قرٌنة الوجوب وتنبٌه علٌه ,وقول برٌرة :أبؤمرك,
أمره واجب امتثاله لما سؤلت عنه ,وتفرٌقه علٌه السبلم بٌن األمر والشفاعة أد ُّل
فلوال ما قطعت أن أ
واالتصاؾ بالطاعة فً
وطلب االمتثال,
دلٌل على أن األمر على الوجوب؛ ألنه ٌفٌد االقتضا أء
أ
أ
االمتثال وبالعصٌان فً الترك ,ومضمون الشفاعة الرؼبة والسإال فهو ندب ,واألمر فً ال ِّسواك
لو أأ أم أر به لكان إٌجابا ,ولكنه لم ٌؤمرهم ,وإنما ندبهم ورؼبهم بقوله( :ثبلث [هن]( )9علًَّ فرض
ضحٌة وقٌام اللٌل) ,وهللا
وهن لكم نفل السواك والوتر وقٌام اللٌل)( ,):وفً رواٌة( :السواك وال َّ
أعلم.
أصل :والدلٌل أٌضا على وجوب األمر عقال أن السٌد إذا قال لعبده :اسقنً ماء ،وقُم ،واقعد()6؛
سن من السٌد ومن كل أحد لو ُمه وتوبٌ ُخه وعقوب ُته .فهذا دلٌل
فلم ٌسقه ،ولم ٌقم ،ولم ٌقعد؛ ح ُ
الوجوب ،وعارضوا فً هذا بقول السٌد لعبده :البس هذه الخلعة ،أو هذا التاج؛ أترونه عاصٌا
()٧

إن لم ٌلبسهما؟ قلنا إن معهما قرٌنة

تدل على ؼٌر األمر ،وهو التبجٌل واإلكرام ،ولٌس هو

بموضع للعبد؛ إال إن كان أهال لذلك بعد أن ٌكون عبدا راٌعا ،والعبد ٌتوقؾ لهذه العلة عن درجة
) (6محمد بن عبد هللا بن محمد بن صالح ,أبو بكر التمٌمً األبهري (ت87::هـ) ,شٌخ المالكٌة فً العراق ,سكن بؽداد,
وسبل أن ٌلً القضاء فامتنع ,من كتبه :الرد على المزنً ,األصول ,إجماع أهل المدٌنة ,وؼٌرهاٌ .نظر :الذهبً( ,سٌر
أعالم النبالء) ,مصدر سابق ,ج ,6;:ص .887:الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,مصدر سابق ,ج ,8:ص .7:5:الزركلً,
(األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,;:ص.77::
) (7تنظر هذه األقوال وؼٌرها فً :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ص .:7أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول
الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .779الشٌرازي ,أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي (ت97;:هـ)( ,التبصرة
فً أصول الفقه) ,تحقٌق :د محمد حسن هٌتو ,ط ,6دار الفكر -دمشق6958( ,هـ6988 -م) ,ص .77الجوٌنً,
(التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .779الرازي( ,المحصول فً علم أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .99اآلمدي,
(اإلحكام) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .8;7السبكً( ,اإلبهاج فً شرح المنهاج) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .77الشماخً,
(شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.787
) (8فً (أ)" :ولٌس فٌهن مزٌة إٌجاب...إلخ".
) (9ساقط من (أ).
) (:لم أوفق فً تخرٌجه.
);( فً (ب) و (ج)" :أو قم أو اقعد" .بحرؾ النسق "أو".
) (7فً (ب) و (ج)" :هاتان معهما قرٌنة".
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ومرتبة لم ٌبلؽها؛ إال إن كان ٌلٌق بذلك فترجع القصة كما كانت .ولسنا ننكر أن لفظة "افعل"
ترد أمرا وترد بخالفه ،وإنما الكالم على ورودها مطلقة ،ولكنا نقول إن وردت مطلقة [بؽٌر
()0

قرٌنة]

فاألصل ُ فٌها األمر ثم الوجوب على قول بعضهم

()2

حتى ترد معها قرٌنة تقتضً ؼٌر

األمر ،وقالوا أٌضا لو قال للصباغ :اصبػ لً هذا الثوب؛ لجاز له التوقؾ حتى ٌعلم أي لون
ٌرٌد ،فهذا ال ٌلزم ألن األلوان تشترك؛ إال أن ٌكون صباغ البلد لونا معروفا فٌكون عاصٌا إن لم
ُ
تسبق النفوس إلٌه
ٌمتثل ،وأما إن كانت متساوٌة فٌسوغ التوقؾ ،وال بد للخطاب من ظاهر
فٌحتاج ما دونه إلى قرٌنة ،وكذلك لو قال :اضرب الدابة ،خالفا لقوله :اضرب الحمار؛ إال إن
كان للبلد عادة فهً أقعد.
الشرح :قال المفسر :رجع الشٌخ فً هذه العبارة إلى المعتزلة؛ فإن اعتمادهم على اإلٌجاب
()8

والوجوب عقبل ,والسُّنٌة ال ٌدرك الوجوب واإلٌجاب عندهم بالعقل ,وإنما ٌدرك [عندهم]

بالشرع ال ؼٌر ,وأكثر أصحابنا ٌثبتون اإلٌجاب والوجوب عقبل على طرٌقة المعتزلة؛ وخصوصا
العمانٌون منا ,فإذا عورضوا بالوجوب واإلٌجاب على هللا -إذ ال علو علٌه وال موجب ؼٌره-
()9

اعتصموا بالحكمة ,وقالوا واجب فً حق الحكمة ,أوجبته الحكمة ,وأشار الشٌخ فً النكتة [إلى]

اشتراط األدنى واألعلى فً األمر ,وأبى منه األصحاب وسوؼوا :أمرت عبدي ,وأمرت أخً,
وصدٌقً ,وابنً ,ووالدي( ,):وموالي ,وسٌدي .دلٌله عندهم األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر,
ذكر الماء قرٌنة العزم
والتمثٌل المذكور فً النكتة المعروؾ فٌها "اسقنً" دون ذكر الماء؛ ألن أ
واإلٌجاب ,فإذا قال "اسقنً" فهً صٌؽة مطلقة عارٌة من القرابن ,فإن توقؾ أحس أن تؤدٌبه ولومه؛
ؼٌر الماء لقال :اسقنً لبنا ,أو خمرا ,أو نبٌذا .ولكنه حٌث أطلق ولم ٌقٌد فهو
إذ لو أراد السٌد أ
إٌجاب فً سقً الماء ,وهو الظاهر فً محتمبلت اللفظ ,وهو األسبق إلى النفوس؛ كاللباس فً
الثٌاب ,والوقاع فً النساء ,والركوب فً الخٌل .والمعارضة بلباس الخلعة والتاج وتوقؾ العبد
عنهما ال تلزم؛ إذ ال سواء ,حٌث القرٌنة فٌهما ظاهرة ,وهً اإلشعار باأل َّبهة(;) والتبجٌل فً لباس
التاج والخلعة ,فالتاج من شعار الملوك ,والخلعة من شعار األمراء والكبراء والرإساء ,ومن
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :ثم الوجوب وقال بعضهم...إلخ" .وٌبدو أن فٌه تصحٌفا.
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (أ).
) (:فً (ب) و (ج)" :وأمرت صدٌقً وابنً وأبً".
);( األبَّهة :بالضم والتشدٌد للباء ,العظمة والكبر والبهاءٌ .نظر :الفراهٌدي( ,كتاب العٌن) ,مصدر سابق ,مادة "أبهة",
ج ,9:ص .98:ابن منظور( ,لسان العرب) ,مصدر سابق ,مادة "أبه" ,ج ,68:ص.9;;:
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قرابن التر ُّفع والعلوِّ  ,ولٌس ذلك من شعار العبودٌة؛ حٌث( )6هً مشعرة بالخ َّسة والسقوط واإلذالل
والمهنة( ,)7أال تسمع قوله تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ النحل ,7::وقول
[الشاعر](:)8
باألسد ال أباســـل
صــــــا  ...ما أؼرَّ كـــم
أ
الع أ
ان عبٌد أ
قوال لدودأ أ
وقول أبً الطٌب(:)9
ال تشتري العبد إال والعصى معه  ...إن العبٌد ألنجاس مناكٌــد
وقوله" :ولسنا ننكر أن لفظة "افعل" ترد أمرا وترد بخالفه وإنما الكالم على ورودها مطلقة"
إلى تمام النكتة .قال المفسر :تؤمل كٌؾ س َّد أخلألأه وس َّددأ أزلأـلأه فٌما نبهنا علٌه فً سابق كبلمنا,
():

[وكٌؾ عدل]

صباغ واللون من األسماء
عن الصٌؽة إلى اللفظة؛ حٌث هً أس ُّد من الصٌؽة ,وال ِّ

المشتركة(;)؛ كالقرء -حٌث هو ٌنطلق على الحٌظة وأٌام الدماء ,وٌنطلق على الطهر وأٌام
الصبلة ,وعلٌهما معا طهرا وحٌضا ,وهو المؤخوذ به عند الشٌخ أبً عبٌدة الكبٌر منا(-)7
) (6فً (ب) و (ج)" :من حٌث".
) (7المه أنة :الخدمة ,والماهن :الخادم ,والمهانة :الحقارة ,والمه أنة :الحذاقة فً العمل ونحوهٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة
"مهن" ,ج ,9:ص .;6:ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مصدر سابق ,ج ,::ص.788:
) (8ما بٌن المعكوفٌن من إضافة المحقق ,حتى ال ٌعود الضمٌر إلى الرب عز وجل ,وقابل هذا البٌت هو امرإ القٌس
الكندي ,قاله لما ظفر ببنً أسد وقتل منهم قتبل ذرٌعا ,وقد سبقت ترجمته ,ودودان :قبٌلة من بنً أسدٌ .نظر :ابن قتٌبة,
(الشعر والشعراء) ,مصدر سابق ,ج ,6:ص .667:امرإ القٌس( ,دٌوان امرإ القٌس) ,مصدر سابق ,ص.696:
) (9أبو الطٌب المتنبً ,أحمد بن الحسٌن بن الحسن الجعفً الكوفً الكندي (8:9هـ) ,قال هذا البٌت فً قصٌدة ٌهجو فٌها
كافور االخشٌديٌ .نظر :ابن حجة الحموي ,أبو بكر علً بن عبد هللا الحموي (ت887:هـ)( ,خزانة األدب وؼاٌة األرب),
تحقٌق :عصام شقٌو ,ط ,6:دار ومكتبة الهبلل -بٌروت6987( ,م) ,ج ,6:ص .75;:الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق,
ج ,6:ص.66::
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (أ) و (ج)" :من األلوان المشتركة" .وهذا خطؤ كما هو ظاهر من سٌاق الكبلم.
) (7أبو عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة التمٌمً بالوالء (ت حوالً69: :هـ) ,مولى لعروة بن أدٌة ,وأصله من فارس ,سٌاسً
محنك وعالم جلٌل ,أخذ العلم عن اإلمام جابر بن زٌد ,وقد روى عن الكثٌر من الصحابة ,وطن نفسه على طلب العلم
والتعلٌم ,فقد مكث فً التعلم طالبا أربعٌن سنة ,ثم مكث بعد ذلك فً التعلٌم أستاذا أربعٌن سنة أخرى ,سجنه الحجاج بن
ٌوسؾ ,وبقً فً السجن حتى هلك الحجاج سنة 9:هـ ,فؤفرج عنه لٌعود إلى نشاطه العلمً والدعوي ,فتولى إمامة اإلباضٌة
بعد جابر بن زٌدٌ .نظر :الشماخً ,أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد (ت978 :هـ)( ,كتاب السٌر) ,تحقٌق :أحمد بن سعود
السٌابً ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ6987 -م) ,ج ,6:ص .87:السالمً ,أبو
محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (6887هـ)( ,شرح الجامع الصحٌح "مسند الربٌع بن حبٌب") ,ط ,7المطابع
العالمٌة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص; .الراشدي ,مبارك بن عبد هللا بن حامد( ,اإلمام أبو عبٌدة مسلم بن=

:5

وكالوجود ,والبقاء[ ,والعٌن]( ,)6وؼٌر ذلك .ال حجة فٌها للواقفٌة حٌث التوقؾ فٌها سابػ وفاقا
حتى ٌستفهم أو ٌرد بٌان ,وقول الشٌخ" :إن كان صباغ البلد معروفا فٌكون عاصٌا بالتوقؾ
حٌنبذ"()7؛ [ألن معرف أة اللون المعروؾ قرٌنة قاطعة فٌكون التوقؾ]

()8

()9

وعصٌانا لؤلمر ,والدا َّبة فً أصل الوضع

عن االمتثال تفرٌطا

اسم لما أٌدبُّ على األرض من طابر وآدمً وذي

أربع ,ثم استقر وتحقق فً ذوات األربع ,ثم ؼلب بالعرؾ فً بعض الببلد فً الحمار خاصة ,وهللا
أعلم.

= أبً كرٌمة وفقهه) ,ط ,6سلطنة عمان6968( ,هـ6998-م) ,ص 7:وما بعدها .د محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم
أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق) ,ط ,6:دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت6977( ,هـ755; -م)( ,الترجمة ,)68;8:ص.99::
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7نقل عبارة المتن بمعناها.
) (8ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
) (9فً (ب) و (ج)" :والدابة فً األصل...إلخ".
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فصل
والمندوب إلٌه مؤمور به خالفا للشافعً؛ لكونه طاعة هلل عز وجل وعبادة ،ووقوع الثواب علٌه
ُ
وجوب الثواب وسقو ُط العقاب عنه ،وهما
والفرق بٌنه وبٌن الواجب
والحسن والخٌر والمدح،
ُ
ُ
فً الواجب جمٌعا( ،)0والفرق بٌنهما وبٌن اإلباحة أن اإلباحة ال ثواب وال عقاب .وقد اجتمعت
ٌ
طاعة هلل عز وجل ومندوب إلٌها ولٌست بواجبة ،والذي أختاره أنها ؼٌ ُر
األمة أن النوافل كلها
مؤمور بها لما قدمنا أن الوعٌد على المتخلؾ عن أوامر هللا تعالى ،وقوله علٌه السالم (لوال أن
()2

أشق على أمتً ألمرتهم بالسوك عند كل صالة وعند كل وضوء) ،وهو قول عمروس بن فتح

حٌن امتنع أن ٌقول إن اإلٌمان إنما كان إٌمانا لعلة األمر به؛ لبال ٌدخل فٌه النوافل ،على أن
()3

الشٌخ أبا الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ

-رضً هللا عنه -قال" :من قال إن النوافل لم ٌؤمر هللا بها

وال أنها طاعة فهو كافر"( ،)4والذي ٌتوجه إلٌه هذا الكالم أنه ٌرٌد من نفاها من الطاعة فهو

) (6أي أن الواجب ٌجب فٌه العقاب على الترك كما ٌجب الثواب على الفعل.
) (7عمروس بن فتح المساكنً النفوسً ,أبو حفص (ت788 :هـ) ,من أبناء جبل نفوسة ,ولد فً طرٌق الحج ,ونشؤ فً
قرٌة قطرس من أرض الرحٌبات بجبل نفوسة ,عاصر اإلمام أبا الٌقضان محمد بن أفلح ,وتلقى علمه على مشاٌخ الجبل حتى
صار أعلم أهل زمانه ,تولى القضاء بجبل نفوسة فً أواخر الدولة الرستمٌة ,استشهد بواقعة مانو بٌن نفوسة وابن األؼلب
سنة788 :هـٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ بالمؽرب) ,مصدر سابق ,ج ,7:ص .875:الشماخً( ,كتاب السٌر),
مصدر سابق ,ج ,6:ص .697:محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,مصدر سابق,
ج ,7:ص( ,876:الترجمة ,);95 :ج ,7ص .876عمروس ,أبو حفص عمروس بن فتح (ت788:هـ)( ,أصول الدٌنونة
الصافٌة) ,تحقٌق :حاج أحمد بن حمو ,ط ,6:وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6999 -6975( ,م) ,مقدمة
المحقق ص 66:وما بعدها.
) (8سلٌمان بن ٌخلؾ الوسبلتً المزاتً ,أبو الربٌع (ت976 :هـ) ,أصولً فقٌه ,تعددت نسبته لكثرة أسفاره بٌن مواطن
اإلباضٌة فً ربوع المؽرب وكثرة ترحاله طلبا للعلم وناشرا له ,أخذ العلم عن الشٌخ أبً عبد هللا محمد بن بكر النفوسً,
وتعلم على ٌدٌه خلق كثٌر ,له مصنفات منها :كتاب التحؾ المخزونة وؼٌرهٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ بالمؽرب),
مصدر سابق ,ج ,7ص .97::الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,7:ص .87:محمد بن موسى بابا عمً وآخرون,
(معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,مصدر سابق ,ج ,7:ص( ,76::الترجمة ,)977 :ج ,7ص.76:
) (9ما نقله هنا عن أبً الربٌع ؼٌر دقٌق ,ونص عبارته كما فً التحؾ المخزونة هكذا " :ومن زعم أن هللا لم ٌؤمر بالنوافل,
أو قال حرمها أو نهى عنها ,أو لم ٌحلها أو لم ٌوجب علٌها ثوابا ,أو زعم أنها لٌست من اإلٌمان؛ فهذا كله مما ٌضل به قابله,
وقال الشٌخ رضً هللا عنه [ٌعنً أبا عبد هللا محمد بن بكر الفرسطابً (ت995:هـ)] :األمر بالنوافل والنهً عن الصؽابر من
الذنوب مستخرج من النص ,ومن دفع النهً عن المستخرجات كلها منافق ,وكذلك األمر بالمستخرجات كلها من دفعها
منافق ,ومن دفع المنصوصات كلها أشرك؛ ألنه َّ
كذب هللا فً خبره وساواه بالكاذبٌن" اهـٌ .نظر :أبو الربٌع ,سلٌمان بن
ٌخلؾ المزاتً (ت976:هـ)( ,التحؾ المخزونة فً إجماع األصول الشرعٌة) ,تحقٌق :حمزة بن بوسهال بومعقل ,ط ,6دار
الخلدونٌة -الجزابر6988( ,هـ7567 -م) ,ص .896فؤنت ترى أنه لم ٌحكم علٌه بالشرك -كما صرح عنه صاحب المتن-
بل قال إنه ٌضل بذلك ,وفرق بٌن الضبلل والشرك ,ثم إنه نقل عبارة الشٌخ أبً عبد هللا محمد بن بكر ,والتً أفادت=

:7

كافر ،وأما األمر فاهلل أعلم ،وقد اجتمعت األمة أن هللا تعالى ندب إلى النوافل ودعا إلٌها ،وإنما
وقع االختالؾ فً األمر.
الشرح :قال المفسر :هذا الفصل ٌجب فٌه البحث القوي ,والتنقٌب عن علة الطاعة واإلٌمان ,وعن
حكم األمر فً الندب والمباح وؼٌرهما ,وقد ذكر بعض أهل األصول أن الخبلؾ فً هذه
()6

[المسؤلة]

ال جدوى له وإنما أوجبه التناقش فً العبارات ,ولٌس األمر فٌها على ما ذهب إلٌه,

بل له فابدة عظٌمة فً الفروع وأصول الدٌن وأصول الفقه .فؤما فابدته فً الفقه فهً أن ٌسمع
الفقٌه رواٌة ٌذكر فٌها الراوي أم أر رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بكذا أو كذا ,كؤمره فً
()7

الصبلة باالخواء للرجال

وباالحتفاز للنساء( ,)8وأمره فً الصوم بتعجٌل اإلفطار وتؤخٌر

السحور ,وؼٌر هذا كثٌر ,وأمره فً الوضوء بتخلٌل اللحٌة ,وتخلٌل األصابع ,واستقصاء
العراقٌب .فكٌؾ ٌعتقد الفقٌه أمر هذه الصور( ,)9فبل معتصم له فً هذا وما أشبهه إال الرجوع إلى
المندوب
األصول( ,):وإلى النظر فً حكم األمر ,فإن كان ممن ٌعتقد أن األمر على الوجوب وأن
أ
والح أظ نتاب أج اإلٌجاب من الطاعة والعصٌان,
أمره فً جمٌع ذلك بمعنى أوجب,
أ
ؼٌر مؤمور أت َّؤول أ
والثواب والعقاب ,واإلجزاء وعدمه ,والصحة والفساد ,وؼٌر ذلك ,وإن كان ممن ٌعتقد أن
ب
المندوب إلٌه مؤمور به ووجد مع األمر قرابن تصرفه إلى الندب َّ
تؤول "أأ أم أر" بمعنى أندأ أ
أ
(;)

[ودأ عا]

()7

ور َّؼب ,وجعل األمر فٌه [على]

المجاز ,واعتقد وجوب الثواب على الفعل وسقوط

العقاب فً الترك؛ على أصولنا نحن والمعتزلة خاصة ,وأما السُّنٌة فبل ٌساعدون فً وجوب

= صراحة أنه ال ٌصار فً الحكم علٌه بالشرك إال إن دفع وأنكر المنصوصات؛ ألنه حٌنبذ َّ
كذب هللا تعالى فً خبره وساواه
بالكاذبٌن ,وهذا أمر واضح ال ؼبار علٌه.
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7قال فً هامش النسخة (ب)" :أي التوسعة واإلرخاء عند السجود" .وفً الحدٌث "أنه كان إذا سجد خوَّ ى" ,أي جافى
بطنه عن األرض ورفعها ,وجافى عضدٌه عن جنبٌه حتى ٌخوى ما بٌن ذلك ,ومنه حدٌث علً "إذا سجد الرجل فلٌ أخوِّ  ,وإذا
سجدت المرأة فل أتح أتفز"ٌ .نظر :ابن األثٌر ,أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت;5;:هـ)( ,النهاٌة فً ؼرٌب
الحدٌث) ,تحقٌق :محمود محمد الطناحً وآخرون ,ط ,6:المكتبة اإلسبلمٌة6888( ,هـ69;8 -م) ,ج ,7:ص.95:
) (8قال فً هامش النسخة (ب)" :أي الضم عند الصبلة" .والمرأة تحتفز :أي تتضا ُّم وتجتمعٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً
ؼرٌب الحدٌث) ,مصدر سابق ,ج ,6:ص.957:
) (9فً (أ)" :أمر فً هذه الصور" ,وٌبدو أن حرؾ الجر أدرج فً الكبلم سهوا.
) (:فً (ب) و (ج)" :إال الرجوع إلى األصل".
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ج).
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الثواب وال فً سقوط العقاب؛ فإن الثواب عندهم تفضل من هللا والعقاب عدل منه ,فهذه فابدة
الخبلؾ فً المسؤلة فً الفقه.
وأما فابدته فً أصول الفقه على أصولنا نحن ومن ٌعتقد الصٌػ أن نعتبر صٌؽة األمر أوال هل
()6

قارنتها [قرٌنة]

أو تعقبتها قرٌنة أو دلٌل مشعر باإلٌجاب أو بؽٌره أم ال؟ فإن وجدنا قرٌن أة

اإلٌجاب -وهً فً صٌؽة األمر وجوب العقاب على الترك -قطعنا باإلٌجاب واإللزام ,وألحقناه
بالفروض المحتومة ,وصرحنا فٌه باللزوم ,وبإٌجاب العقاب على الترك؛ مثل ما فً صورة( :وٌل
لؤلعقاب من النار ووٌل لبطون األقدام [من النار]( ,))7وفً تخلٌل األصابع( :قبل أن تخلل
بمسامٌر من نار)( ,)8وفً رواٌة( :قبل أن تخللها النار)( ,)9وإن وجدنا الصٌؽ أة مجرَّ دة عارٌ أة من
القرابن قطعنا فٌها باإلٌجاب على مذهبنا ومذاهب الفقهاء الذٌن هم أبمة الشرع ,وإن وجدنا مع
الصٌؽة قرٌنة تخرجها إلى الندب أو إلى اإلباحة أو إلى التهدٌد أو إلى ؼٌر ذلك من المصارؾ
صرفنا الصٌؽة إلى ما تقتضٌه القرٌنة .وٌبقى التفصٌل فً المندوب؛ فنقول :المندوب إلٌه مختلؾ
فٌه بٌن أصحابنا على أصل قولٌن ,فقول الشٌخ عمروس بن فتح -رضً هللا عنه -األمر كله وجه
واحد وهو على الوجوب واإللزام ,والمندوب عنده ؼٌر مؤمور [به]( ,):وجمٌع ما قال فٌه "أأ أم أر"
(;)
ض ,وٌقطع فٌه بوجوب العقاب على الترك ,وجمٌع ما سقط فٌه
ب وألزم و أف أر أ
وج أ
فمعناه [عنده] أأ أ
()7
ب ,وأوجب الثواب على الفعل
ور َّؼ أ
ب ودعا أ
العقاب على الترك فبل ٌطلق فٌه [أأ أم أر] وإنما ٌقال أندأ أ

وأسقط العقاب على الترك ,وأما "أأ أم أر" فبل ,واألمر عنده مقرون بالثواب على الفعل ومقرون
بالعقاب على الترك ,وهذا معنى قوله وجوابه حٌن سب أل عن اإلٌمان لم كان إٌمانا؟ فقال" :لعلة
إٌجاب الثواب علٌه ,فقال له بعض المشاٌخ :بل لعلة األمر [به]( ,)8فقال :كبل؛ لببل تدخل فٌه
النوافل" ,ألنها من اإلٌمان ولٌست بمؤمور بها عنده ,ونرى الشٌخ -رضً هللا عنه -إنما استصوب
المندوب إلٌه مؤمورا به
واستحسن هذا المذهب ,ومذهب أكثر المشاٌخ خبلفه ,وهم ٌجعلون
أ
) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (أ) و (ب).
) (8أخرجه الربٌع ( ,)95ص ,85:كتاب الطهارة :باب فً آداب الوضوء ,من طرٌق ابن عباس.
) (9أخرجه ابن أبً شٌبة (; ,) 8كتاب الطهارات :باب تخلٌل األصابع فً الوضوء ,موقوفا على حذٌفةٌ .نظر :ابن أبً
شٌبة ,أبو بكر عبد هللا بن محمد الكوفً العبسً (ت77::هـ)( ,المصنؾ فً األحادٌث واآلثار) ,تحقٌق :كمال ٌوسؾ
الحوت ,ط ,6:دار التاج -بٌروت6959( ,هـ6989 -م) ,ج ,6:ص.69:
) (:ساقط من (ج).
);( ساقط من (أ) و (ب).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ج).

:9

()6

[من]

()7

حٌث إنه طاعة وإٌمان وخٌر وعبادة ,والتقرب بالطاعة والتسبٌحات والتقدٌس

واالستؽفار باألسحار طاعة هلل عز وجل ,ومؤمور بها بإجماع األمة ,وهً بر وتقوى ,وهللا سبحانه
قد أمر بذلك وندب إلٌه ورؼب فٌه وأثنى على فاعله ,وأوجب له الؽفران فً آي كثٌرة ,وعلى
لسان نبٌه -صلى هللا علٌه وسلم -فً أحادٌث ورواٌات مستفٌضة ,فمن ههنا جعلوا المندوب إلٌه
وأمر رسول هللا -صلى هللا علٌه
مؤمورا به كما رأٌت ,وجعلوا أأم أر هللا على وجهٌن فرضا ونفبل [ ,أ
وسلم -على وجهٌن فرضا ونفبل]( ,)8كما ذكرنا ذلك فٌما مضى ,حتى جاوز الشٌخ أبو الربٌع -
رضً هللا عنه -إلى التكفٌر فٌمن قال إن النواف أل لم ٌؤمر هللا بها وال أنها طاعة هلل عز وجل(,)9
أو أوجَّ ه الشٌخ -رضً هللا عنه -هذا الكبلم إلى النفً واإلخراج من الطاعة ,أو أوجه كفر من نفى
النواف أل من الطاعة ألنه راد على هللا بتحرٌؾ وتؤوٌل الخطؤ ,وهو منكر وناقض وراد لئلجماع.
ؾ الشٌخ -رضً هللا عنه -فً األمر كما ترى .والشٌخ عمروس -رضً هللا عنه -لم ٌنؾ
وتو َّق أ
أ
النواف أل من الطاعة ,ولم ٌنؾ الطاع أة من األمر ,وكبلهما ذهب مذهبا ,فهذه أٌضا فابدة الخبلؾ فً
المسؤلة إن اعتبرناها من أصول الفقه.
والنهً على الحق والباطل,
األمر
وأما فابدتها إن اعتبرناها من صناعة الكبلم فإن المتكلمٌن بنوا
أ
أ
أ
اإلثبات حق والنفً بطبلن ومحال ,وال ثالث بٌن النفً واإلثبات,
وعلى أصل النفً واإلثبات ,فإن
كما أنه ال ثالث بٌن الحق والباطل ,فالحق إثبات والباطل نفً ,واألمر إثبات والنهً نفً,
والتكلٌؾ منحصر فً األمر والنهً[ ,والمكلَّؾ مؤمور منهً]( ,):فاألمر مقرون مع الطاعة,
والنهً مقرون مع المعصٌة ,فاالمتثال طاعة والترك عصٌان ,ومقارفة النهً عصٌان وتركه
طاعة ,وكل مؤمور به ففعله طاعة وتركه عصٌان على قول عمروس ,وعلى قول المشاٌخ(;) فعله
()7

طاعة وتركه منه ما ٌكون [معصٌة ومنه ما ٌكون]

ؼٌر معصٌة وهو المندوب إلٌه ,فعله ٌثاب

علٌه وترك ه ال ٌعاقب علٌه ,وٌقال إن هللا أمر بطاعته ودعا إلٌها وندب إلٌها ورؼب فٌها وزٌنها
ومدحها ومدح فاعلها ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ
) (6ساقط من (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :والتسبٌحات والتقدٌسات".
) (8ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
) (9فً (أ)" :وألنها طاعة هللا عز وجل" ,وهذا تصحٌؾ .وقد سبقت اإلشارة -عند كبلم المتن -إلى أن هذا النقل عن الشٌخ
أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ ؼٌر دقٌق ,فارجع إلٌه إن شبت.
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ب) و (ج)" :وعلى قول الشٌخ" .بصٌؽة المفرد ,والصواب "المشاٌخ" كما هو ظاهر.
) (7ساقط من (ب) و (ج).

::

ٌونس ,7: :وقال :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ إبراهٌم ,65 :وقال :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮊ البقرة ,776 :وٌقال ك ُّل مندوب إلٌه مؤمور به( ,)6والٌقال ك ُّل مندوب إلٌه مؤمور
به على قول عمروس ,وعلى قول المشاٌخ ٌقال ك ُّل مندوب إلٌه مؤمور به( ,)7فافهم ما لم نذكره
وقسه على ما ذكرناه ,وهللا ولً الهداٌة والتوفٌق.

) (6كذا فً النسخة (أ) حسب ما تبٌن لً ,وإال ففً المخطوط تصحٌح وتعدٌل ٌصعب معه ضبط الكبلم.
) (7فً (ب) و (ج) لم ٌفرق بٌن ما ٌنبنً على قول عمروس وؼٌره من المشاٌخ ,وإنما جاءت العبارة عامة وهذا نصها:
"وٌقال كل مؤم ور به مندوب إلٌه ,وال ٌقال كل مندوب إلٌه مؤمور به" .ونحن إذا تؤملنا فً هذه العبارة نجدها ؼٌر سلٌمة
فكٌؾ ٌستقٌم القول بؤن كل مؤمور به مندوب إلٌه؟ فهذا مما لم ٌقل به أحد ,فبل بد من عكس العبارة حتى تصح على مذهب
الجمهور ,وذلك كؤن ٌقال مثبل :كل مندوب إلٌه مؤمور به ولٌس كل مؤمور به مندوبا إلٌه.

;:

فصل
وإذا وردت لفظة "افعل" بعد الحظر وعرٌت عن القرابن كانت إباحة ،وهو األلٌق بهذه الشرٌعة؛
ألنها مبنٌة على التٌسٌر ،قال هللا عز وجل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ
البقرة ،0٥5:وقال :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الحج ،٧٥ :وقال بعضهم :تحمل على
الوجوب؛ كقوله عز وجل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ األحزاب ، 53 :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊ
المابدة ،2:ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الجمعة ،01 :واألصل هو
األول .وإن وردت بعد الندب كانت أمرا واجبا ،واألصل فً هذا كله أنها إباحات ال واجبات كما
أنفاس األمة.
قدمنا ،وٌراعى فً هذا كله وأمثاله وما شاكله
ُ
()6

الشرح :قال المفسر :هذا الفصل ٌحتاج [فٌه]

إلى زٌادة كشؾ وإٌضاح؛ فإن المقصود منه

انقضاء حكم معلق بؽاٌة أو بفعل معٌن أو بحال مخصوصة أفو أردأ ت لفظة "افعل" بعده ,فإلى ماذا
تصرؾ وهً على صٌؽة األمر المجرَّ د العاري؟ فاختلفت مذاهب األصولٌٌن فٌه على ثبلثة أقوال:
()7

فقال الشافعً وأكثر الفقهاء[ :ورودها]

بعد الحظر قرٌنة صارفة إلى اإلباحة؛ فإن السٌد إذا قال

لعبده :ال تؤكل اللحم ما د أ
مت صابما فإذا انقضى عنك زمان الصٌام فكله؛ فإن العبد ال أٌفهم من
"كله" إال انقضاء المنع وارتفاع الحكم األول ,وإطبلقه من التحجٌر ,فإن شاء أكل وإن شاء ترك,
وال حرج علٌه فً ترك األكل ,وأن لفظة "افعل" هنا لٌست بؤمر وإن جاءت على صٌؽة األمر,
وقالت الواقفٌَّة :ال تؤثٌر لتقدم الحظر وال قرٌنة فٌه ,وصٌؽة "افعل" باقٌة على حالها من األمر
المجرَّ د ونحن فٌها على الوقؾ؛ على أصلهم فً الوقؾ ,وقال بعض األصولٌٌن :إن ثبت الحظر
ابتداء ؼٌر معلَّق بسبب ثم تعقبه األمر اقتضى األمر اإلٌجاب ,وإن علِّق الحظر بسبب وتعقب
ارتفاع ذلك السبب باألمر اقتضى ذلك اإلباحة.
قال المفسر :إٌضاح ذلك بالمثال؛ إن الرب سبحانه لما حرم الصٌد وعلق تحرٌمه باإلحرام قال:
ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊ المابدة 7 :أي عند انقضاء اإلحرام ,فاقتضى ذلك اإلباحة ,وكؤن جملة
الكبلم ٌف أهم منه تعلٌق الحكم بالؽاٌة ,ومن حكم تعلٌق الحكم على الؽاٌة ارتفاع الحكم بارتفاعها.
) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (أ).

:7

قال المفسر :ومن إٌضاح المسؤلة بالمثال أٌضا تعلٌق الحكم بعلة ,فإذا زالت زال معلولها ,واقتضى
"افعل" بعدها اإلباحة دون الوجوب ,وذلك فً قوله تعالى :ﮋﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ البقرة:
 ,777فاالعتزال معلول بالمحٌضٌ ,جب مع وجوده وٌنتفً مع ارتفاعه ,وقوله "حتى ٌطهرن"
ٌن ُّ
الطهر ال أب ٌِّن الخالص ,فهناك أتع ٌَّن علٌها التط ُّهر ,وهو
ؼاٌة للحٌض واالعتزال ,أي أٌ أر أ
الحٌض دلٌل ٌثبت به وٌجب الحكم وهو االعتزال[ ,وكؤن الطهر
االؼتسال بالماء الطاهر ,فكؤن
أ
ؼاٌة علق علٌها حكم الحٌض واالعتزال]( ,)6وكؤن التط ُّه أر بالماء أمارة ٌثبت عندها حكم اإلتٌان
()7

[إباحة]

أو وجوبا ,فالحٌض ٌثبت به ,والطهر ٌنقضً عنده ,والتط ُّهر ٌثبت عنده؛ من أجل أن

لفظ األمر باإلتٌان لٌس بؤمر وإنما هو إٌذان وإعبلم بإسقاط الحرج ,وإطبلق من ربقة التحجٌر
والمنع ,ومن تعلٌق الحكم إلى الؽاٌة قوله تعالى :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ المابدة,9; :
وتعلٌقه إلى الحكم المعٌن :ﮋ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ البقرة.777 :
()8

وقوله" :وهو األلٌق بهذه الشرٌعة"

فإن الشرٌعة مبنٌة على التٌسٌر والتسهٌل والتخفٌؾ,

رفع األثقل باألخؾ ومنافا أة النقٌض ,واإلباحة أخؾُّ من الوجوب ,وأما من قال من
فاقتضى ذلك أ
أهل األصول إنه ٌحمل على الوجوب فإنما استدل علٌه بقوله تعالى :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮊ التوبة ,: :وقد قال :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ التوبة ,7 :وقال:
ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮊ التوبة ,9 :وقال :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﮊ التوبة ,7 :فقتال المشركٌن بعد أشهر المدة وبعد انسبلخ الحرم فرض وجهادهم حتم ,وقد
نقلوا فٌه من األخؾ إلى األثقل ومن األٌسر إلى األعسر ,وقوله عز وجل :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮊ
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :وهو األلٌق بؤنفاس الشرٌعة" ,وهو ٌخالؾ ما سبق من عبارة المتن.

:8

األحزاب ,:8 :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊ المابدة ,7 :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﮊ الجمعة ,65 :فلم أر فً كتب األصول من جعل ذلك إٌجابا وحتما ,وهللا أعلم بما ذهب
إلٌه فً ذلك.
وقوله" :وإن وردت بعد الندب كانت إٌجابا"( ,)6قال المفسر :هذا على مذهب بعض أهل األصول,
ولٌس بمنصور عند جمهور األصولٌٌن ,بل هو على الندب والترؼٌب كهو بعد الحظر ,وتحقٌق
ذلك بالمثال؛ كقوله تعالى :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ النور , 88:فإنه على مذهب من
جعل الكتابة مندوبا إلٌها فقد أوجب على المكاتب أن ٌضع عنه من الكتابة أو ٌموِّ له شٌبا من ؼٌرها
لهذه اآلٌة :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ النور ,88:وقال مالك فٌما وجدت عنه وعن
بعض أصحابه :الكتابة مباحة واإلٌتاء أٌضا مباح ,وال إٌجاب وال ندب()7؛ ألن لفظة "افعل" عنده
هنا وردت بعد الحظر فاقتضت اإلباحة ,ووجه الحظر فً ذلك نهٌه -صلى هللا علٌه وسلم -عن بٌع
الؽرر كلِّه وتحرٌمه له ,والكتابة نوع من الؽرر ,وكذلك نهٌه -صلى هللا علٌه وسلم -عن إضاعة
المال ,والكتابة أٌضا وجه من إضاعة المال ,فوردت اللفظة بعد ذلك فحملأت على اإلباحة ,وهللا
أعلم.

) (6أن أق أل عبار أة المتن بمعناها.
) (7ما ذكره الشارح هنا عن اإلمام مالك وعن بعض أصحابه هو أحد القولٌن فً مذهب مالك ,والقول اآلخر أنه على
الندب ,جاء فً مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل ما نصه" :وقول المإلؾ :ندبٌ ,شٌر به إلى أن حكم الكتابة الندب,
قال فً التوضٌح :وهو مذهب المدونة ,قال ابن عرفة ,وهو المعروؾ ومقابله قول باإلباحة فً المذهب ,وهذا الذي رواه ابن
القصار ,وقاله مطرؾ ,وحكاه ابن الجبلب عن مالك ,قال ابن عرفة قال اللخمً قال مالك فً الموطؤ :سمعت بعض أهل
العلم إذا سبل عن ذلك ٌتلو {وإذا حللتم فاصطادوا} [المابدة{ ,]7 :فإذا قضٌت الصبلة فانتشروا فً األرض} [الجمعة]65 :
فجعلها على اإلباحة انتهى"ٌ .نظر :الحطاب ,أبو عبد هللا محمد بن محمد المؽربً الرعٌنً (9:9هـ)( ,مواهب الجلٌل فً
شرح مختصر خلٌل) ,تحقٌق :دار الرضوان للنشر ,راجعه :محمد سالم بن محمد علً وآخرون ,بدون طبعة ,دار الرضوان-
نواكشوط ,بدون تارٌخ ,ج ,;:ص.:99:

:9

باب اختالؾ الناس فً أمر هللا ونهٌه وكالمه وقوله وخطابه

()0

وأمره
اختلؾ الناس فً أمر هللا؛ ما هو؟ قالت المعتزلة خطا ُبه الموجود فً القرآن هو كال ُم هللا
ُ
()2
أمر هللا تعالى ونه ٌُه وكال ُمه
ونه ٌُه  ،وهو قوله ،بحروؾ وأصوات مقطعة .وقالت األشعرٌة ُ

وقولُه وخطا ُبه صفا ُته فً ذاته( ،)3والقرآنُ فر ٌع من الكالم ،وهو صفة هللا فً ذاته على هذا
()4

النعت .وقال المسلمون

أم ُر هللا عز وجل ونه ٌُه ٌتصرؾ على وجهٌن :وجه منه كقول

) (6هذا الباب واألبواب التً بعده هً أقرب إلى علم الكبلم منها إلى علم أصول الفقه ,وهذا ما سٌنبه علٌه الشارح فٌما
سٌؤتً من األبواب.
)ٌ (7نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص..:78
) (8ألن الكبلم عندهم معنى قابم بالنفس ,وٌعنون به الكبلم النفسً األزلً ,وكونه صفة ذات لم أجده صرٌحا عنهم فً
مصنفاتهم ,وإنما نقل ذلك عنهم ابن حزم فً كتابه "الفصل فً الملل واألهواء والنحل" ,وتبعه على ذلك ابن حجر فً فتح
الباري ,وؼٌره ,ونص عبارته -أي ابن حزم -عنهم كذا" :وقالت األشعرٌة :كبلم هللا تعالى صفة ذات لم تزل ,ؼٌر مخلوقة,
وهو ؼٌر هللا تعالى ,وخبلؾ هللا تعالى ,وهو ؼٌر علم هللا تعالى ,وأنه لٌس هلل تعالى إال كبلم واحد"ٌ .نظر :ابن حزم ,أبو
محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً الظاهري (ت9:;:هـ)( ,الفصل فً الملل واألهواء والنحل) ,بدون طبعة,
مكتبة السبلم العالمٌة ,بدون تارٌخ ,ج ,8ص .9ابن حجر ,أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (ت8:7:هـ)( ,فتح الباري
بشرح صحٌح البخاري) ,تحقٌق :محمد فإاد عبد الباقً ,بدون طبعة ,المكتبة السلفٌة ,بدون تارٌخ ,ج ,68ص.9::
المرداوي ,أبو الحسن علً بن سلٌمان المرداوي (ت88::هـ)( ,التحبٌر شرح التحرٌر) ,تحقٌق :عبد الرحمن بن عبد هللا
الجبرٌن ,بدون طبعة ,مكتبة الرشد -الرٌاض ,بدون تارٌخ ,ج ,8ص .6857ابن النجار ,محمد بن أحمد بن عبد العزٌز
الفتوحً ,المعروؾ بابن النجار (ت977:هـ)( ,مختصر التحرٌر شرح الكوكب المنٌر) ,تحقٌق :محمد الزحٌل ونزٌه حماد,
بدون طبعة ,مكتبة العبٌكان -الرٌاض6978( ,هـ6998 -م) ,ج ,7ص.99
) (9مصطلح "جماعة المسلمٌن" أو "المسلمٌن" وؼٌرها من المصطلحات "كؤهل الدعوة" هً فً األصل مصطلحات أطلقها
المح ِّكمة للتمٌٌز بٌن من بقً من منهم على المبدأ الصحٌح وبٌن من انشق منهم من الخوارج ,ثم ؼلب فٌما بعد على من
عرفوا باإلباضٌة ,فإذا كان الخوارج ٌعتبرون أن مخالفٌهم مشركون ,وأن دارهم دار شرك ,وٌقولون بوجوب الخروج علٌهم
وتحرٌم القعود ,فإن "جماعة المسلمٌن" ٌعتبرون مخالفٌهم من أهل الملة أنهم مسلمون ,وأن دارهم دار توحٌد ,وال ٌوجبون
الخروج علٌهم ,وال ٌستحلون من المحاربٌن منهم إال دماءهم .ثم إنه ٌظهر اسم "اإلباضٌة" بالمعنى المتعارؾ علٌه اآلن إال
فً وقت متؤخرٌ ,قول عمرو بن خلٌفة النامً" :ولم ٌكن اإلباضٌون فً البداٌة ٌستخدمون اسم اإلباضٌة؛ بل استخدموا
عبارات "المسلمٌن" و"أمة المسلمٌن" و"جماعة المسلمٌن" و"أهل الدعوة" .ولم ٌرد ذكر اسم "اإلباضٌة" فً األعمال
اإلباضٌة األولى مثل مدونة أبً ؼانم أو أي عمل آخر مبكر ,إال أنهم عادوا فً وقت الحق فاعترفوا بهذا االسم وقبلوه ,وقد
ظهر ألول مرة فً األعمال اإلباضٌة المؽربٌة فً رسالة عمروس بن فتح (ت785:هـ)" اهـٌ .عنً كتاب أصول الدٌنونة
الصافٌة ,وخبلصة القول أن اإلباضٌة ٌطلقون لفظ المسلمٌن فً مصنفاتهم على معنٌٌن اثنٌن :األول على جمٌع أهل القبلة
المإمنٌن باهلل ورسوله والٌوم اآلخر ,والثانً أنهم ٌطلقونها وٌرٌدون بها اإلباضٌة خاصة ,بقرٌنة تدل على ذلك إما لفظٌة
وإما بداللة السٌاقٌ .نظر :النامً( ,دراسات عن اإلباضٌة) ,مصدر سابق ,ص; .9الجعبٌري( ,البعد الحضاري) ,مصدر
سابق ,ص .::معمَّر ,علً ٌحٌى معمَّر( ,اإلباضٌة بٌن الفرق اإلسالمٌة) ,راجعه :بكٌر بن محمد الشٌخ بالحاج وآخرون,
ط ,8جمعٌة التراث -الجزابر6978( ,هـ7558 -م) ,ص.69: ,699

;5

المعتزلة إنه خطاب مسموع ،وقول معروؾ [مفهوم]

()0

معقول ،بحروؾ مقطعة وأصوات

مسموعة ،والوجه اآلخر أن األمر هو اإلٌجاب" ،أمر" أي أوجب أو ندب ،خطابا أو إلزاما ال
خطابا( ،)2فاإلٌجاب واإللزام أوامر ،أما المعتزلة فقصروا أمر هللا على الخطاب الموجود فً
القرآن ،ولذلك قالوا من لم ٌسمع لم ٌُإمر( ،)3وأما األشعرٌة فعزوه إلى صفة الذات(،)4
والمسلمون بٌن بٌن فؤثبتوا األمرٌن جمٌعا( ،)5وهما الخطاب واإلٌجاب وأبطلوا الصفة
والذات( ،)6ولذلك ال ٌعذرون من لم ٌسمع كما عذرته المعتزلة ،وهللا أعلم.
الشرح :قال المفسر :نحرر أوال قبل الشروع فً التفسٌر معتق أد األشعرٌة ,وحقٌق أة ما صاروا إلٌه
عول علٌه الشٌخ فً
فً كبلم هللا عز وجل وقوله وخطابه وأمره ونهٌه ,ثم نعطؾ علٌه بشًء مما َّ
مقابلة األشعرٌة والمعتزلة كلٌهما ,وكٌؾ سلك المسلمون طرٌقة الوسط بٌن الفرٌقٌن؛ فنقول :ذكر
()7

أبو المعالً

فً تلخٌصه فقال(" :)8اعلم أن الكبلم على أصول المحققٌن من أهل الحق معنى فً

النفس ,وهو ما تدل علٌه العبارات ,وال تسمى العبارات كبلما إال تجوزا وتوسعا ,فالعبارات إذا
()9

دالالت على الكبلم

نفس الكبلم ,وهً نازلة منزلة الرموز واإلشارات المعق أبة إفها أم
ولٌست
أ

) (6ساقط من (أ) و (ب).
)ٌ (7عنً أن األمر الذي ٌق تضً اإلٌجاب أو الندب ال ٌلزم أن ٌكون بخطاب ,فقد ٌكون األمر عن خطاب وعن ؼٌر خطاب,
ومعنى هذا أن األمر على وجهٌن ,وجه منه كما قالت المعتزلة وهو ما كان بخطاب مسموع وقول مفهوم ,ووجه منه ٌتحقق
به اإلٌجاب واإللزام ولو لم ٌسمعه المكلَّؾ به ,على ما سٌؤتً تفصٌله فً كبلم الشارح إن شاء هللا تعالىٌ .نظر أٌضا :أبو
الربٌع( ,التحؾ المخزونة) ,مصدر سابق ,ص;.86
) (8للمعتزلة تفصٌل فً هذا ,فإنهم قسموا األشٌاء المعلومة إلى ثبلثة أقسام ,منها ما ٌعلم بالعقل وحده؛ كالمعرفة باهلل
وبصفاته ,وأنه ؼنً وال ٌفعل القبٌح ,ومنها ما ٌعلم بالعقل والشرع معا؛ كالعلم بؤن هللا واحد ال ثانً له فً حكمه ,ووجوب
رد الودٌعة ,ومنها ما ٌعلم بالشرع وحده ,وهو ما كان فً السمع دلٌل علٌه دون العقل؛ كالعلم بكون الصبلة واجبة ,وأن
شرب الخمر حرام .وكبلم صاحب المتن هنا إنما ٌفسر على ما كان علمه بالسماعٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد),
مصدر سابق ,ج ,7ص;.88
) (9فً (ب) و (ج)" :وأما األشعرٌة فقد ردوه إلى صفة الذات".
) (:فً (ب)" :قاسوا األمرٌن جمٌعا" .وهو تصحٌؾ.
);( وجدت على هامش النسخة (أ) ما نصه" :أي زابدة على الذات ,الواو بمعنى مع".
) (7عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن محمد الجوٌنً ,أبو المعالً الملقب بإمام الحرمٌن (978 -969هـ) :أعلم المتؤخرٌن
من أصحاب الشافعً ,ولد فً جوٌن من نٌسابور ورحل إلى بؽداد ثم مكة حتى جاور أربع سنٌن ,له كتب كثٌرة منها:
البرهان فً أصول الفقه ,التلخٌص فً أصول الفقه ,ونهاٌة المطلب فً دراٌة المذهبٌ .نظر :السبكً( ,طبقات الشافعٌة
الكبرى) ,مصدر سابق ,ج ,:ص .6;:ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,8ص .6;7الزركلً( ,األعالم),
مصدر سابق ,ج ,9ص.6;5
) (8الجوٌنً( ,التلخٌص فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.789
) (9فً (ب) و (ج)" :فالعبارات داللة على الكبلم".
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أ
المخاطب ,وكذلك طرق الكتابات وؼٌرها من ضروب األمارات المنصوبات إلفهام الكبلم القابم
بالنفس ,فإذا أأ أح أ
طت علما بهذا فاعلم أن األمر قسم من أقسام الكبلم ,وهو معنى قابم بنفس اآلمر
األمر فً أبوابه فاعلم أنا نعنً به القاب أم بالنفس دون األصوات
وهو ؼٌر العبارة ,فإذا أطلقنا
أ
وضروب العبارات ,فإذا قٌل فما حقٌقة األمر إذا؟ قٌل هو القول المتض ِّمن اقتضا أء الطاعة من
المؤمور بفعل المؤمور به ,فٌندرج تحت ذلك اإلٌجاب واإللزام والندب واالستحباب ,وٌخرج منه ما
سواه وعداه؛ كاإلباحة والتحرٌم ,وما ضاهاهما من أقسام األحكام المتلقاة من مجاري الكبلم".
قال المفسر :هذه حقٌقة مذهب األشعرٌة وسابر السُّنٌة ومثبتً كبلم النفس فً الكبلم ,ومن ههنا
ٌقولون الكبلم صفة المتكلم ,وال ٌتصؾ الكبلم عندهم بصوت وال تقطٌع حرؾ ,واألصوات
والحروؾ والتقطٌع عندهم من أوصاؾ العبارات والدالالت ,وذكر الشٌخ -رضً هللا عنه -فً
مقابلة األشعرٌة مناظرة حكاها من كبلم الشٌخ أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً من التحؾ
المخزونة والجواهر المصونة؛ فقال(" :)6وأما قول الشٌخٌ -عنً الشٌخ أبا الربٌع رضً هللا عنه:-
وندٌن بؤن هللا خالق وما سواه مخلوق ,وأنه خالق لوحٌه وكبلمه وقوله ,وجاعل له ,ومحدث له".
قال الشٌخ -رضً هللا عنه -فً شرح هذا الكبلم فً كتاب الدلٌل [والبرهان](" :)7وذلك أن هذه
أ
اتفاق
المسؤلة وقع فٌها بعض المؽالطات ,وكذلك مسؤلة أسماء هللا ,واعلم أن من شروط المناظرة
المتناظرٌن على المعنى الذي أرادا أن ٌتناظرا علٌه( ,)8وال بد من االتفاق علٌه والتحدٌد له ,وإال
كان الكبلم لؽوا ,فٌسؤل من ٌقول "القرآن ؼٌر مخلوق" ما هذا القرآن الذي ترٌده وما ح ّده؟ فٌقول
[هذا]( )9الكبلم الذي فً النفس؛ ألن الكبلم إنما ٌكون أوال فً أنفسنا ثم ٌظهر بعد ذلك على ألسنتنا,
فٌكون الظاهر والباطن كبلهما كبلما ,فنظرنا فً القرآن فوجدناه قام عن الكبلم الباطن( ,):ونظرنا
(;)

فً كبلم النفس [فوجدناه قد كان فً النفس]

قبل أن ٌظهر إلٌنا ,وأمور النفس عندنا أوكد من

أمور الجوارح ,وهللا سبحانه ال ٌشبهه شًء فً صفة وال ذات ,فعلمنا أن كبلمه كعلمه ,فقلنا
القرآن الذي هو كبلمه لٌس بمخلوق .ثم قلنا ألهل الظاهر الذٌن ٌقولون "القرآن مخلوق" ما القرآن
)ٌ (6نظر :أبو الربٌع( ,التحؾ المخزونة) ,مصدر سابق ,ص .875الوارجبلنً ,أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم
(ت:75:هـ)( ,الدلٌل والبرهان) ,تحقٌق :سالم بن حمد الحارثً ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان,
(6958هـ6988 -م) ,ج ,7ص.:9
) (7ما بٌن المكوفٌن ساقط من (أ) و (ب).
) (8فً (ب) و (ج)ٌ" :تناظرا فٌه".
) (9ساقط من (أ).
) (:فً (ب) و (ج)" :قدم عن كبلم الظاهر" .وٌظهر أنه تصحٌؾ.
);( ساقط من (ب) و (ج).

;7

َّ
المقطع الحروؾ ,المتعلق إلى الظروؾ,
عندكم؟ قالوا هو هذا المسموع باآلذان ,المتلوُّ باأللسن,
المحتمل للتصرٌؾ ,الموصوؾ بالتربٌع والتثلٌث والتنصٌؾ؛ فههنا وقعت المؽالطة( .)6فإن
اعترؾ أهل الظاهر ألهل الباطن بقولهم صح ما قالوا أن الكبلم فً النفس ,وأنه معنى فً النفس
على قول األشعرٌة ,وإن اعترؾ أصحاب الباطن ألصحاب الظاهر بما قالوا أن الكبلم هو هذا
المسموع( )7باآلذان المتلو باأللسن أث أب أ
ت أنه مخلوق ,فعلى كل واحد أن ٌقٌم الحجة على ما قال ,فإن
أقاماها جمٌعا ص َّح ما قاال جمٌعا ,هذه صفة وهذا فعل ,وإن عجز أحدهما ص َّح ما قال اآلخر ,وإن
عجزا جمٌعا صح ما قاال أو بطل .واستدل أصحاب الباطن بقول األخطل التؽلبً(:)8
إن الكبل أم لأفً الفإاد وإ َّنما  ...جع أل اللسان على الفإاد دلٌبل
واستدل أصحاب الظاهر بقول هللا عز وجل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ التوبة ,; :فقال أصحاب الظاهر ألصحاب الباطن صاحبكم نصرانً ال
ٌصؽى إلٌه فً تفسٌر لؽة العرب ,وإنما ٌكون حجة فً القول بها والخطاب إذا خاطب بها ,ونحن
استدللنا بكتاب هللا عز وجل ,وما فً الفإاد ؼٌر مسموع باآلذان ,وقال اآلخرون أثبتناه صفة ألن
ض َّده

()9

الخ أرس ,وقال اآلخرون لٌس أ
منفً عن هللا عز وجل ,وهو أ
الخ أرس للكبلم بضد؛ إنما هو

آفة وزمانة فً اللسان ,وضد الكبلم السكوت ولٌس بآفة ,فكما ال تقول أ
الخ أرس ضد القدرة ,وكذلك
فً النوم والعطش والجوع ,وهً آفات وعجز ,والعجز ضد القدرة ,وتنفٌه القدرة من حٌث ما
دار( ,):وبعد فكون الكبلم فً النفس ككون الفعل فً النفس ,فبل ٌكونان صفة ,وإنما قلنا كونهما فً
(;)

النفس متعلق إلى علم هللا عز وجلٌ ,علمه فً علمه

الذي إن ظهر كان كبلما وكان فعبل ,وقد

) (6فً (ب) و (ج)" :فمن ههنا وقعت المؽالطة".
) (7فً (ب) و (ج)" :أن القرآن هو هذا المسموع...إلخ".
) (8أبو مالك ,ؼٌاث بن ؼوث بن الصلت (ت67::هـ) ,من بنً تؽلب ,وأصل تسمٌته باألخطل أنه هجا رجبل من قومه,
فقال لهٌ :ا ؼبلم إنك األخطل اللسان ,فؽلبت علٌه ,وكان األخطل نصرانٌا ,اشتهر بمدح بنً أمٌة ,وهو وجرٌر والفرزدق فً
طبقة واحدةٌ .نظر :ابن قتٌبة( ,الشعر والشعراء) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .978الهاشمً ,السٌد أحمد الهاشمً( ,جواهر
األدب فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب) ,تحقٌق :لجنة من الجامعٌٌن ,بدون طبعة ,مإسسة المعارؾ -بٌروت ,بدون تارٌخ,
ج ,7ص.68:
) (9فً (ب) و (ج)" :ألن ضدها" .بضمٌر المإنث ,وٌكون عود الضمٌر حٌنبذ إلى الصفة ال إلى الكبلم.
) (:فً (ب) و (ج)" :من حٌث ما دارت" .أي القدرة.
);( فً (ب) و (ج)ٌ" :علمه هللا ففً علمه...إلخ".
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()6

وكون الخلق حٌنا ما,
ٌوما ما,
أ

كون الخلق]
وعل أم
أعل أم هللا عز وجل
أ
كون الخلق [فً األزل ,أ
أ
وكذلك أعل أم الكبل أم فً األزل ,وعل أم كو أنه ٌوما ما وحٌنا ما ,وقولنا هللا متكلم لم ٌزل كقولنا خالق لم
ٌزل؛ ألن األسماء ربما سبقت األفعال؛ ألن األسماء لم ترتبط بزمان مخصوص ,واألفعال دالة
بذاتها على أزمانها ,وهذه مسؤلة قد حار فٌها المتكلمون ,ولٌس فٌها من الحٌرة أكثر مما ترى"(.)7
وقوله عن المعتزلة أنهم "قصروا األمر على الخطاب الموجود فً القرآن"؛ ألن الكبلم محصور-
كما

()8

عندهم -فً الصوتً ,وكذلك األمر والقول والخطاب واإلٌجاب ال ٌكون شًء من ذلك

عندهم إال مسموعا بصوت مإلؾ وحروؾ مقطعة ,واقتران ثبلث إرادات :إرادة إحداث الصٌؽة,
وإرادة جعلها أمرا ,وإرادة امتثال المؤمور .وقال بعضهم تكفً إرادة واحدة وهً إرادة المؤمور,
وقالوا وجدنا الصٌؽ أة أتصدر عن النابم والهاذي ,وال تكون أمرا لعدم اإلرادة( .)9وقول المسلمٌن
أأمر هللا على وجهٌن :وجه منه كما قالت المعتزلة ,والثانً بمعنى اإلٌجاب واإللزام؛ ٌعنً وإن لم
أٌس أمعه المؤمور ولم ٌ أ
خاطب به فهو واجب علٌه ومؤمور وملزوم به ,وذلك كمن لم ٌكن على الدٌن
ومن لم تبلؽه الشرابع وال الرسالة ,فقد أوجب هللا علٌه اإلٌمان واإلسبلم والدٌن ,وقد أم أر ونه أً
ضت علٌه الفرابض ,وهو مع ذلك لم ٌسمع خطابا بؤمر وال نهً ,فالمكلَّفون كلهم ملزومون
وفر أ
مؤمورون على أصل األشعرٌة( ):فً اإللزام باألمر القدٌم ,بشرط وجودهم ٌوما ما ,وبشرط وجود
من ٌبلِّؽهم قبل وجودهم وقبل وجود األشٌاء ,وعلى أصول المعتزلة ؼٌر مؤمورٌن وال مكلفٌن وال
ملزومٌن إال بعد مخاطبتهم وإسماعهم الخطاب ,وٌتعلق األمر بالمؤمور -على أصلهم -قبل االمتثال
بحالة واحدة ال أكثر منها؛ على أصلهم فً القدرة واالستطاعة قبل المقدور والمستطاع ,وفً هذا
معول
مناقشة بٌن المعتزلة واألشعرٌة ال نطٌل بذكرها ,والمتع ٌِّن علٌنا صرؾ العنا أٌة إلى ما علٌه َّ
أصحابنا.
األمر عند األشعرٌة قبل حدوث الفعل المؤمور به أمر
وقوله" :والمسلمون بٌن بٌن"ٌ ,رٌد أن
أ
إٌجاب وإلزام ,ولكنه ٌتضمن االقتضاء والترؼٌب والداللة على طلب امتثال المؤمور به ,وإذا
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.;6 -:9
) (8فً (ب) و (ج)" :ألن الكبلم محصور كله عندهم فً الصوتً".
) (9اختلؾ المعتزلة فً حد األمر على أقوال ,ولمزٌد من التفصٌل فً رأي المعتزلة ٌنظر :الجوٌنً( ,البرهان) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص .;8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .79الؽزالً( ,المستصفى) ,مصدر سابق ,ص.877
المازري( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .69:اآلمدي( ,اإلحكام فً أصول األحكام),
مصدر سابق ,ج ,7ص.8:7
) (:فً (ب) و (ج)" :على أصل الشرٌعة" .وهو تصحٌؾ بٌن.
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تحقق االمتثال فاألمر ٌتعلق به ,ولكن ال ٌقتضً داللة وال ترؼٌبا مع تحقق المقصود ,بل ٌقتضً
كو أنه طاعة باألمر المتعلق به .وقال بعض األشعرٌة إنما ٌتحقق اإلٌجاب مع حدوث الفعل ,وإذا
تقدم عنه فهو أمر إنذار وإعبلم بحقٌقة الوجوب عند الوقوع .وقالت القدرٌة( )6بؤسرها إن الفعل فً
حال حدوثه ٌستحٌل أن ٌكون مؤمورا به وال ٌتعلق به األمر إال قبل وجوده( ,)7وقال المسلمون
األمر قبل زمان وقوعه وحدوث االمتثال أمر إٌجاب وإلزام ,وهللا سبحانه آمر لم ٌزل [وناه لم
ٌزل]( ,)8وال ٌجوز عندنا أأ أم أر فً األزل [وال نهى فً األزل]( ,)9ومعنى ذلك أن اسم الفاعل ٌجوز
فٌه ما ال ٌجوز فً ؼٌره ,فإن أقسام اسم الفاعل تقع على الماضً وعلى الحال وعلى االستقبال,
فتقع على الماضً والحال بحدوث الفعل وانقطاعه ,وبوقوعه وعدم انقطاعه ,وتقع على االستقبال
بالقوة؛ ونعنً بالقوة ههنا ما تقوله المشاٌخ( - ):رضً هللا عنهم -فً بعض األجوبة :فاعل على أن
سٌفعل.
وفً السإاالت(;) " :وٌجوز على هللا لم ٌزل موسعا ومضٌقا [ومسبؽا]( )7ومنعما ومجزال ومحسنا,
()8

فبل ٌجوز إال بعد كون األشٌاء" .وٌجوز على أصول

وأما محمود ومذكور ومشكور ومستعان
األشعرٌة أأ أم أر فً األزل( )9كما ٌقال أعل أم فً األزل وآمر وناه فً األزل([ ,)65وٌردون ذلك إلى
صفة الذات ,وال ٌجوز عند المعتزلة أأ أم أر فً األزل ,وال آمر وال ناه فً األزل]()66؛ ألن ذلك
) (6سبق أن القدرٌة هم المعتزلة ,وأنهم سموا بالقدرٌة ألنهم نفوا القدر خٌره وشره أنه من هللا ,وزعموا أن اإلنسان هو من
ٌخلق أفعاله.
) (7ألنهم ٌجعلون ذلك من شروط حسن األمر ,واألمر من هللا تعالى ال ٌكون إال حسنا ,وقد ذكر أبو الحسٌن البصري
شروطا فً حسن األمر ,وعقد فً ذلك بابا سماه "باب فً شروط حسن األمر" ,وأورد فٌه شروطا عدٌدة ,منها ما ٌكون فً
األمر نفسه ,ومنها ما ٌكون فً المؤمور به ,ومنها ما ٌكون فً اآلمرٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق,
ج ,6ص.677
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (أ)" :ما تقول فً المشاٌخ" .وهذا خطؤ.
);( السوفً( ,السإاالت) ,مصدر سابق ,اللوح.98
) (7ساقط من (ب) و (ج) .ومسبؽا :اسم فاعل من أأس أبػأ  ,بمعنى أت َّم وأكمأل ,وأأس أبػأ هللا علٌه النعمة ,أي أتمَّها .وإسباغ
الوضوء :إتمامه .قال هللا تعالى" :وأسبػ علٌكم نعمه ظاهرة وباطنة" (لقمانٌ .)75:نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة
"سبػ" ,ص .:69ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مادة "سبػ" ,ج ,8ص.679
) (8فً (ج)" :وأما محمودا ومذكورا ومشكورا ومستعانا" .كلها على النصب.
) (9فً (ب) و (ج)" :وأما فً األزل" .وهو خطؤ كما ٌظهر من سٌاق الكبلم.
) (65فً (ب) و (ج)" :وأمر ونهى فً األزل" .بصٌؽة الفعل الماضً.
) (66ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
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عندهم ال ٌجوز إال بعد وجود المؤمور والمنهً .فوافق المسلمون األشعرٌة فً آمر وناه فً األزل؛
ألن األسماء عندهم ال تختص باألزمنة وإنما تقتضً عندهم الوصؾ واإلخبار عنها واإلخبار بها
ال ؼٌر( ,)6وخالفوهم فً أأ أم أر و أن أهى فً األزل؛ ألن األفعال مختصة باألزمنة واألزل عبارة عن
عدم األزمنة واألمكنة وعدم الحدوث ,ووافقوا المعتزلة فً منع أأ أم أر و أن أهى فً األزل[ ,وخالفوهم
(.)7

فً منع آمر وناه فً األزل]

وهذا معنى قول الشٌخ "بٌن بٌن" ,فافهم راشدا إن شاء هللا سبحانه ,وهلل المنة والفضل ,وهو
العالم وهو بكل شًء علٌم ,وقد سقط الشٌخ فً هذه العبارة سقطة أمكن األعداء والحسدة من ثؽرة
()8

النحر فً قوله" :وأبطلوا الصفة والذات" ,وأباح من نفسه

أن ٌنسب إلى الجحود والتعطٌل-
()9

والعٌاذ باهلل-؛ ألن من أنكر ذات هللا عز وجل أو أبطل صفة من صفات ذاته

فقد عطل إجماعا

وجحد وفاقا ,تعالى وتقدس عز وجل ربنا عن صفات النقص [والذم]( ):علوا كبٌرا ,وإنما قصد فً
(;)

تسمٌج
هذه العبارة ال
أ

أ ()7

وال ُّشن أعة

والنهً والقول والخطاب
األمر
على األشعرٌة فً جعلهم
أ
أ

والكبلم صف أة ذات ,وقد صدق صاحب المثل :لكل حلٌم أهفوة ولكل حسام أنبوة ولكل جواد أكبوة(.)8

) (6فً (أ)" :واإلخبار بها واإلخبار علٌها ال ؼٌر".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (أ)" :وأقام عن نفسه".
) (9فً (ب) و (ج)" :أو أنكر صفة من صفات ذاته...إلخ" .والمعنى فً العبارتٌن واحد.
) (:ساقط من (أ).
);( فً (أ)" :التبجٌح" .وٌبدو أنه تصحٌؾ ,والصواب "التسمٌج" .وسأم أج الشًء بالضم أقبحأٌ ,أسمج سأماجأ ة إذا لم ٌكن فٌه
مبلحةٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مصدر سابق ,مادة "سمج" ,ج; ,ص .;5الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق ,مادة
"سمج" ,ص .::7ابن منظور( ,لسان العرب) ,مصدر سابق ,مادة "سمج" ,ج ,7ص.855
) (7ال َّشناعة :الفظاعة ,و أشنعأ األمر أو الشًء أش أناعة أقبح ,فهو أشنٌع ,واالسم ال ُّشنعةٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة
"شنع" ,ص .;67ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "شنع" ,ج ,8ص;.68
) (8سبق فً المتن التعلٌق على عبارة "وأبطلوا الصفة والذات" ,وأن الواو بمعنى "مع" ,أي أبطلوا صفة زابدة مع الذات,
وعلٌه فبل ٌرد على المصنؾ اعتراض الشارح الذي ذكره هنا.

;;

وهلل در ابن درٌد حٌث قال(:)6
السٌؾ محمودا فبل  ...تذممه ٌوما إن أتراه قد أنبا
ٌاذا بلوت
أ
فالطرؾ ٌجتاز ال أمدى وربمـا  ...عنَّ لمعداه عثار ف أك أبــــــا

()7

) (6أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد بن عتاهٌة بن حنتم األزدي البصري (ت876:هـ) ,من أزد عمان ,وهو من أبمة اللؽة
واألدب ,ولد فً البصرة ,تنقل بٌن البصرة وعمان وفارس ,ثم رجع إلى بؽداد وتوفً بها ,من كتبه :االشتقاق ,والجمهرة,
وؼٌرهما ,وهذان البٌتان من قصٌدته (المقصورة) والتً مطلعهاٌ" :ا ظبٌة أشبه شًء بالمها ...ترعى الخزامى بٌن أشجار
النقا" ٌنظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,ج ,9ص .878الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج ,6:ص; .9السبكً( ,طبقات
الشافعٌة الكبرى) ,ج ,8ص .688الزركلً( ,األعالم) ,ج; ,ص .85الهاشمً( ,جواهر األدب) ,مصدر سابق ,ج,7
ص.8;:
) (7بلوت :اختبرت ,نبا :ارتفع عن المضرب ولم ٌقطع فٌه شٌبا ,الطرؾ بالكسر :الكرٌم من الخٌل ,لمعداه :لجرٌه ,وعثار:
مصدر عثر ٌعثر عثاراٌ .نظر :الهاشمً( ,جواهر األدب) ,مصدر سابق ,ج ,7ص ,8;:التعلٌق فً الهامش.
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مسؤلة
أمر المعدوم،
اختلؾ الناس فً المعدوم؛ هل هو مؤمور على الحقٌقة أم ال؟ قالت القدرٌة ال ٌجوز ُ
()6
أمر المعدوم صحٌ ٌح جابز بشرط
ال بشرط وجوده وال بؽٌر شرط وجوده  .وقالت األشعرٌة ُ
()2

وجوده ٌوما ما أو

بشرط وجود من ٌُبلؽه إذا ُوجد( ،)3واستدلوا بظاهر قوله :ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ

البقرة ،20:ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ البقرة ،014 :وأمثالهما ،فكما لزمتهم األسماء لزمتهم
األوامر ،فاإلنسان الذي ٌوجد بعد مابة عام هو إنسان اآلن ،وأنه مؤمور اآلن ،واستدلوا بؤن هللا
تعالى أنزل كتابا وخطابا ،وهو صفة فً ذاته ،وهللا تعالى آم ٌر لم ٌزل وناه لم ٌزل ،وقد أمرهم
ونهاهم فً األزل ،كما تقول علمهم فً األزل وقدر علٌهم ،وسلك المسلمون طرٌقة بٌن بٌن،
()4

فوافقوا المعتزلة فً خلق األمر والنهً ،واختلفوا معهم فً أنه آم ٌر [لم ٌزل]

وناه لم ٌزل،

فمنعته القدرٌة وجوزه المسلمون ،ووافقوا األشعرٌة فً أنه آم ٌر وناه [لم ٌزل]( ،)5وخالفوهم فً
أن األمر والنهً صفتان ،وخالفوهم فً أن هللا تعالى أمرهم ونهاهم لم ٌزل ،فالمسلمون جوزوا
ٌ
خالق لم ٌزل
على هللا تعالى أنه آم ٌر وناه لم ٌزل ،وأبطلوا أنه أمر ونهى ،كما جوزوا علٌه أنه
) (6رأي القاضً عبد الجبار المعتزلً وكذا أٌضا وجدت فً المعتمد ألبً الحسٌن البصري القول بعدم استحالة أمر المعدوم
بشرط وجوده ,بمعنى أنه إنما ٌكون أمرا له عند وجوده ,ونص عبارة صاحب المعتمد قال" :على أنا نقول :إن هللا ٌؤمر
المعدوم بشرط أن ٌوجد ,ونعنً به أن األمر الذي صدر من هللا تعالى أمر له عند وجوده ,أو إذا وجد ,هذا لٌس بمحال".
ٌنظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص .965أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ج,6
ص.6:6
) (7كذا ,بحرؾ العطؾ "أو" التً تفٌد التخٌٌر ,والصواب :وبشرط وجود من ٌبلؽه...إلخ ,فبل بد من اجتماع الشرطٌن معا,
وسٌؤتً فً الشرح تفصٌل أكثر للمسؤلة.
) (8اشترط األشاعرة لصحة التكلٌؾ بالمعدوم شروطا منها ما ذكره المصنؾ ومنها أن ٌكون المعدوم بعد وجوده مستجمعا
لشرابط التكلٌؾ ,ومسؤلة تكلٌؾ المعدوم من المسابل التً كثر فٌها النقاش بٌن المتكلمٌن ,واختار اآلمدي فً اإلحكام أن
تكلٌؾ المعدوم نعم ٌسمى أمرا ولكن ال ٌسمى خطابا .ولمزٌد من التفصٌل ٌنظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص .6:6الجوٌنً( ,البرهان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .96الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج,6
ص .9:5الؽزالً( ,المستصفى) ,مصدر سابق ,ص .666الؽزالً( ,المنخول) ,مصدر سابق ,ص .679الرازي,
(المحصول) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .7::اآلمدي( ,اإلحكام فً أصول األحكام) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .677الطوفً,
أبو الربٌع سلٌمان بن عبد القوي بن عبد الكرٌم الطوفً (ت76;:هـ)( ,شرح مختصر الروضة) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد
المحسن التركً ,ط ,7وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد -السعودٌة6969( ,هـ6998 -م) ,ج,7
ص.969
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
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وفاعل ٌ لم ٌزل ،وأبطلوا خلق وفعل وأمر ،ولٌس األمر والنهً والخلق والفعل بصفات [هللا
تعالى]( )0البتة ،وإنما هً أفعال ٌ ال صفات.
الشرح :قال المفسر :المعدوم على وجهٌن :معدوم ٌوجد؛ ٌعنً أنه ٌق َّدر وجوده ٌوما ما ,ومعدوم ال
ٌوجد؛ ٌعنً أنه ال ٌق َّدر وجوده ,وٌستحٌل كونه ,والكبلم على المعدوم الذي ٌق َّدر وجوده ٌوما ما,
وأمر المعدوم مما كثر فٌه النزاع بٌن األشعرٌة والمعتزلة ,وعنه نشؤ الخبلؾ فً خلق القرآن
وقدمه( ,)7فمن جوز أمر المعدوم -بشرط وجوده ,ووجود من ٌبلؽه الخطاب( ,)8وشرط بقابه,
وكونه مستكمبل مستجمعا لشروط التكلٌؾ من صحة العقل والتمٌٌز وفهم الخطاب والعلم بالمكلَّؾ-
قال ٌجوز أمره باألمر القدٌم ,الذي هو الكبلم القابم فً النفس المخا أطب به( ,)9وجوز هإالء "أأ أم أر"
ب" وال م أ
وال مؤمور ,و" أ
خاطب():؛ على الشروط المتقدمة ,وجوزوا على هللا " أكلَّ أم" فً
خاط أ
األزل(;) و"أأ أم أر ونهى" فً األزل؛ مع عدم المؤمور والمنهً ,فهذا مذهب األشعرٌة والسُّنٌة فً
طوابفها .وقالت المعتزلة أأمر المعدوم محال باطل ,ال بشرط وجوده وال بؽٌر شرط وجوده(,)7
وهو عندهم ضرب من العبث ,ولٌس [فٌه]( )8عندهم شًء من الحكمة وهللا سبحانه حكٌم ,والحكمة
ب" وال م أ
نقٌض العبث والسفه ,واستبعدوا [ومحَّ لوا](" )9أأ أم أر" وال مؤمور ,و" أ
خاطب ,و" أن أهى"
خاط أ
وال منهً ,إذ لم ٌكن مع هللا فً األزل أحد فٌخاطبه وٌؤمره وٌنهاه ,فحٌث لم ٌكن معه أحد فً
األزل استحال األمر فً األزل؛ النتفاء المؤمور فً األزل ,وإذا استحال حصول األمر استحال
) (6ساقط من (أ).
)ٌ (7نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .6:6الجوٌنً( ,البرهان) ,مصدر سابق ,ج,6
ص .96الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .9:5الؽزالً( ,المستصفى) ,مصدر سابق ,ص .666الؽزالً,
(المنخول) ,مصدر سابق ,ص .679الرازي( ,المحصول فً علم أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .7::اآلمدي,
(اإلحكام فً أصول األحكام) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .677الطوفً( ,شرح مختصر الروضة) ,مصدر سابق ,ج,7
ص.969
) (8فً (ب) و (ج)" :وبشرط من ٌعقل الخطاب" .وسٌاق الكبلم ٌدلك أن فٌه تصحٌفا؛ ألن اشتراط العقل وؼٌره من شروط
التكلٌؾ قد ورد ذكرها الحقا.
)" (9المخاطب" بالرفع على أنه صفة للكبلم ,وفً (ب) و (ج)" :الذي هو الكبلم فً نفس المخاطب به" .وٌظهر أن فٌه
تصحٌفا ألن السٌاق ال ٌساعد علٌه.
) (:فً (ج)" :وجوز هإالء أمرا وال مؤمور وخطابا وال مخاطب".
);( فً (ب) و (ج)" :وجوزوا على هللا علم فً األزل".
) (7سبق التعلٌق على هذا عند كبلم صاحب المتن ,وأن مذهب عبد الجبار وأبً الحسٌن البصري عدم استحالة أمر المعدوم
بشرط وجوده ,وأنهم ٌعنون بذلك أن أمره إنما ٌكون بعد وجوده.
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (ب) و (ج) .ومعنى محَّ لوا :أي حكموا باستحالة ذلك ,وقالوا إنه محال.
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()6

[حصول]

الكبلم ,فدل هذا على أن الكبلم مخلوق ٌوجد بعد وجود الم أكلَّم الم أ
خاطب بالكبلم

السامع له ,قالوا وأيُّ فابدة فً الكبلم وال سامع؟.
فؽالطت [األشعرٌة]( )7المعتزل أة ههنا مؽالطة دهشت المعتزلة بإٌرادهم إٌاها علٌهم ,وهً شبهة من
شبههم ,فتر َّددت المعتزلة عندها وحارت حتى تنبه لحلها وكشفها بعض ح َّذاقهم ,وذلك أن
األشعرٌة قالوا إن صفات هللا سبحانه التً هً الصفات السبع -التً هً الحٌاة والعلم واإلرادة
جمٌع صفات الحدوث والنقص والذم
والقدرة والسمع والبصر والكبلم -صفات ذاتٌة ,تنفً عنه
أ
والعجز واآلفات ,كل واحدة تنفً ضدها ومقابلها الذي هو آفة وعجز ونقص .فالحٌاة تنفً الموت,
والموت انتفى بالحٌاة ,فمن لم ٌكن حٌا فهو مٌت وال ثالث[ ,ومن لم ٌكن مٌتا فهو حً وال
ثالث]( .)8والعلم ٌنفً الجهل ,وال ثالث بٌن العلم والجهل بعد حصول الحٌاة ,فمن لم ٌكن من
األحٌاء عالما فهو جاهل .والقدرة تنفً العجز ,وال ثالث بٌن العجز والقدرة بعد ثبوت الحٌاة
والعلم .واإلرادة تنفً االستكراه ,وال ثالث بٌن اإلكراه واإلرادة بعد حصول الحٌاة والعلم والقدرة,
ستكره .والسمع ٌنفً ضده وهو الصمم ,وال
فمن لم ٌكن من األحٌاء العالمٌن القادرٌن مرٌدا فهو م
أ
ثالث بٌن السمع والصمم بعد حصول الحٌاة والعلم والقدرة واإلرادة ,فمن لم ٌكن من األحٌاء
العالمٌن القادرٌن المرٌدٌن سمٌعا فهو أصم وثبت له الصمم .والبصر ٌنفً ضده وهو العمى ,وال
ثالث بٌن البصر والعمى ,فمن لم ٌكن من األحٌاء العالمٌن القادرٌن المرٌدٌن السامعٌن بصٌرا فهو
أ
أعمى .والكبلم ٌنفً أ
والخ أرس بعد حصول الحٌاة والعلم
الخ أرس ,وهو ضده ,وال ثالث بٌن الكبلم
أ
والخ أرس عند األشعرٌة ض ُّد
والقدرة واإلرادة والسمع والبصر ,فمن لم ٌكن متكلما فهو أخرس,
الكبلم ,والكبلم ض ُّده ,ومن حكم الضدٌن عند المتكلمٌن أن ال ٌثبتان معا وال ٌرتفعان ,بل ٌتعاقبان
على محل ,فارتفاع واحد هو ثبوت ض ُّده فً محله ,وثبوت ض ُّده هو ارتفاعه وفاقا(.)9

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ج).
) (8ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج).
) (9الضدان :صفتان وجودٌتان ٌتعاقبان فً موضع واحدٌ ,ستحٌل اجتماعهما؛ كالسواد والبٌاض .والفرق بٌن الضدٌن
والنقٌضٌن أن النقٌضٌن ال ٌجتمعان وال ٌرتفعان؛ كالعدم والوجود .والضدٌن ال ٌجتمعان ولكن ٌرتفعان؛ كالسواد والبٌاض.
ٌنظر :القرافً ,أبو العباس أحمد بن إدرٌس القرافً (ت;89:هـ)( ,شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول من
األصول) ,تحقٌق :طه عبد الرإوؾ سعد ,ط ,6شركة الطباعة الفنٌة المتحدة6898( ,هـ6978 -م) ,ج ,6ص .97الطوفً,
أبو الربٌع سلٌمان بن عبد القوي بن عبد الكرٌم (ت76;:هـ)( ,شرح مختصر الروضة) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن
التركً ,ط ,7توزٌع وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد -السعودٌة6969( ,هـ6998 -م) ,ج,7
ص .888الجرجانً( ,التعرٌفات) ,مصدر سابق ,ص .669وهذا المعنى الذي ذكره الشارح هنا ٌصدق على النقٌضٌن=
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فدهشت المعتزلة عند هذا اإللزام وحارت ,فصاروا فرٌقٌن :فرٌق رجع إلى األشعرٌة ,وأثبت
الكبلم النفسانً قدٌما ال على الوجه الذي قالت به األشعرٌة .والفرٌق اآلخر توقؾ وتد َّبر حتى تن َّبه
أ
وفطن ,ثم قال منتصرا لٌس أ
والخ أرس آفة وزمانة [وعجز فً اللسان ,ضده
الخ أرس بضد للكبلم,
()6

أ
والخ أرس منفً بالقدرة حٌث هو]
القدرة على الكبلم,

عجز ,والقدرة تنفً العجز من كل وجه

أ
والخ أرس نقٌض الكبلم ولٌس بضد له ,دلٌل ذلك أن الضدٌن -على قانون أهل
ومن حٌث ما دار,
()7

الكبلم -ال ٌثبتان وال ٌرتفعان معا[ ,والنقٌضان ال ٌثبتان معا فً محل ,وٌرتفعان منه معا [ال]
()9

أ
والخ أرس والكبلم ٌرتفعان معا]
على المعاقبة(,)8

():

وٌكون المتكلم ساكتا

ال أخرس وال متكلما,

وهو قادر على الكبلم ,وٌكون أٌضا متكلما ال ساكتا وال أخرس ,وكل أخ أرس سكوت ولٌس كل
(;)
أمر المعدوم وأحالته ,وقالوا ال أمر إال مع وجود
سكوت خرسا  ,ومن ههنا أبطلت المعتزلة أ
()7
أ
المخاطب ,وال كبلم إال مع وجود المكلَّم ,وجعلوا [الكبلم]
المؤمور ,وال خطاب إال مع وجود

والخطاب واألمر والنهً أفعا أل الناهً واآلمر [والمتكلِّم]( )8والمخاطب ,وجعلت األشعرٌة ذلك كلَّه
صفات هللا سبحانه ,حسب ما نصصنا من كبلم الفرٌقٌن.
قال المفسر :مذهب المشاٌخ الكبراء فً أمر المعدوم كمذهب المعتزلة ,ال ٌجٌزونه وال ٌ َّتجه
أ
المخاطب ,وال فابدة عندهم بخطاب المعدوم وال أمره وال نهٌه وال
عندهم الخطاب إال مع وجود
األصحاب واعترض علٌهم ,وسلك فً هذه المسؤلة
خالؾ
تكلٌفه ,ونرى الشٌخ -رضً هللا عنه-
أ
أ
= ال الضدٌن ,على ما هو المشهور فً كتب األصولٌٌن ,وقد عكس الشارح المعنى بٌن الضدٌن والنقٌضٌن فً هذا الموضع
وؼٌره من الكتاب ,وقد سبق فً الجزء األول من مخطوط هذا الكتاب بٌان معنى الؽٌرٌن والمثلٌن والضدٌن والنقٌضٌن
والخبلفٌن ,وذكر الشارح هنالك فً معنى الضدٌن والنقٌضٌن ما نصه" :فالضدان ال ٌجتمعان فً محل وال ٌرتفعان منه,
وٌثبتان على المعاقبة؛ كالحٌاة والموت ,والصحة والمرض ,والؽنى والفقر ,والحركة والسكون فً األجسام ,واالسم األعم لهم
العرض والحال .والنقٌضان كاأللوان األبٌض واألسود ,ال ٌقدر اجتماعهما معا فً محل ,وقد ٌثبتان على المعاقبة ,وٌقدر
ارتفاع كلٌهما من المحل وٌعاقبهما فٌه ؼٌرهما ,واالسم األعم لهما اللون" .البرادي ,أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهٌم البرادي
(حً فً865 :هـ)( ,البحث الصادق واالستكشاؾ) ,مخطوط ,مصدره مكتبة محمد أٌوب حاج اسعٌد ,الجزابر -ؼرداٌة,
لدى الباحث نسخة الكترونٌة منه .ج ,6ص6;:و.
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ج).
)ٌ (8تكرر هنا أٌضا ما قاله الشارح قبل قلٌل ,فقد عكس بٌن معنى الضدٌن والنقٌضٌن ,وقد سبق التعقٌب علٌه.
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج).
) (:فً (ب)" :ال ساكتا" .وهو خطؤ ال ٌتناسب مع سٌاق الكبلم.
);( فً األصل "خرس" بالرفع ,والصواب النصب على أنه خبر لٌس.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
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أ
وأمره ونه أٌه بشرط إٌجاده ووجوده
طرٌق األشعرٌة ورجحها وانتصر لها ,وسوَّ غ خطاب المعدوم
أ
ٌوما ما على مقالة السُّنٌة سواء ,ولم ٌخالفهم إال فً تثبٌت الكبلم النفسً ,وذهب بالكبلم النفسانً
إلى طرٌقة السلؾ ونفً الضد ومنع الؽٌرٌة( ,)6واستدل على أمر المعدوم بقضٌة قرَّ أرها فً بعض
المصنفات ,فقال(" :)7ومما ٌدل على جواز أمر المعدوم وأنه صحٌح؛ لو أن أحدا أمر من ٌشتري
()8

له عبدا أو أمة أو عبٌدا أو إماء ,ثم قال [له]

إذا استوجبتهم لً وصاروا فً ملكً فقد أمرتهم

وح َّتمت علٌهم أن ٌوحدوا هللا سبحانه وٌإمنوا به ,وٌتعلموا شرابع اإلسبلم ووظابؾ الدٌن ,ومن لم
أ
ٌفعل منهم ذلك عاقبته ,وكذلك قد نهٌتهم عن الشرك والكفر وعبادة ؼٌر هللا سبحانه ,ومن ظهر
أمر
منه شرك أو كفر بعد نهًٌ لهم وإعذاري فً ذلك إلٌهم عاقبته ,فاشتراهم المؤمور وبلَّػ إلٌهم أ
مالكهم ونه أٌه؛ أأ أف أت أراهم إن عاندوا ألٌس قد ا َّت أج أه تؤدٌبهم والتنكٌل بهم؟ فهذا أمر المعدوم صحٌح,
فعلى هذا الوجه لزمنا الخطاب فً قوله تعالى :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ البقرة[ ,659:وﮋﮜ
ﮝ ﮊ البقرة ,)9(]76 :فكما لأز أمتنا التسمٌة باإلٌمان لأز أمنا األمر ,فمن حٌث كنا مخاطبٌن بذلك
الخطاب فنحن مؤمورون من ذلك الوجه ,بشرط إٌجادنا وإٌجاد من ٌبلؽنا ,وبشرط بقاء الخطاب
حتى ٌتصل بنا ونحن مستجمعون لشرابط التكلٌؾ".
قال المفسر :وكذلك عاقب أبو المعالً أصحا أبه فً هذه المسؤلة إلى مذاهب المعتزلة ,واستبعد أم أر
المعدوم ,ور َّد على أشٌاخه؛ كما فعل الشٌخ مع أصحابه ,فقال فً برهانه مجٌبا لؤلشعري أبً
الحسن علً بن إسماعٌل شٌخ الجماعة ,لما حكى عنه أنه لم ٌستبعد أمر المعدوم فً األزل وال
():
أمره ,ولكن ال ٌتوجه علٌه
مؤمور ,قال  :وتقرٌر ذلك تقدٌر أمر الؽابب عنا؛ فإنا نجد فً أنفسنا أ

األمر إال بعد حضوره .فؤجاب أبو المعالً عن هذا :بؤن الذي نحسه من نفوسنا تقدٌر أمره إذا
حضر ,ال نفس األمر الحقٌقً واالقتضاء الجزمً ,وكبلم هللا وأمره ال ٌصح فٌه التقدٌر .وانتصر
لؤلشعري بعض أصحابه على أبً المعالً بؤن الفعل المعدوم ٌإمر به؛ أال تراك تقول" :زرنً
) (6نفً الضدٌ :عنً به نفً الخرس عنه تعالى ,وأما قوله" :ومنع الؽٌرٌة" فلم ٌتضح لً معناه.
) (7القابل أبو ٌعقوب الوارجبلنً ,ولم أتمكن من معرفة الكتاب الذي ٌشٌر إلٌه هنا.
) (8ساقط من (أ) و (ب).
) (9ساقط من (ج).
) (:نقل عبارة البرهان بمعناهاٌ ,نظر :الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .96األبٌاري ,علً بن
إسماعٌل األبٌاري (ت;68:هـ)( ,التحقٌق والبٌان فً شرح البرهان) ,تحقٌق :علً بن عبد الرحمن الجزابري ,ط ,6وزارة
األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة -قطر6989( ,هـ7568 -م) ,ج6و ص .7:6الزركشً( ,البحر المحٌط فً أصول الفقه),
مصدر سابق ,ج ,6ص.886
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ؼدا" ,فإذا تصوِّ ر تعلُّق األمر بمؤمور به معدوم فلٌتعلق بمؤمور معدوم بشرط وجوده ,وانتصر
لؤلشعري أٌضا على أبً المعالً بؤن التابعٌن وتابع التابعٌن إلى ٌوم الدٌن مؤمورون بؤمر النبً
علٌه السبلم ,وهو -صلى هللا علٌه وسلم -قد قضى نحبه ولقً ربه ,فإذا أمكن كون األمر معدوما
فلٌمكن كون المؤمور معدوما .فؤجاب أبو المعالً أٌضا عن هذا االنتصار بؤن كون األمر معدوما
محال عند سابر العقبلء ,فبل ٌقاس علٌه أمر ٌجوز عند قوم دون قوم ,وأٌضا فإن النبً علٌه
()6

أمر ربه ,واآلمر
السبلم لٌس هو اآلمر على الحقٌقة وإنما هو ناقل أ

على الحقٌقة هو حً ال

ٌموت .هكذا احتجاج أبً المعالً على شٌخ جماعته وتعقبه علٌه.
قال المفسر :أوردت هذا الكبلم لٌحقق المفٌد والمستفٌد أن حقٌقة ما رجع به الشٌخ على األصحاب
()7

هو حقٌقة مذهب األشعري ومعنى كبلمه ,وما رجع به
()9

مذهب أشٌاخنا القدماء أبً خزر( )8وأبً نوح

أبو المعالً على شٌخ جماعته هو حقٌقة

وؼٌرهما ,وهو حقٌقة مذهب القدرٌة فً هذه ,وقد

بسطت القول حتى ال ٌبقى على المفٌد إشكال وال على المستفٌد تردد وحٌرة ,وهللا الموفق وهو
العالم القدٌر ,وقد استدرك بعض األشعرٌة على أبً المعالً فً رده على األشعري شٌخ الجماعة,
فقال بعد كبلم" :فالباري سبحانه ٌعلم فً األزل وجود المؤمور ,وٌعلم ما ٌقتضٌه منه من األفعال
():

إذا وجد وما ٌزجره عنه ,و[هو]

ٌقول قوال كذلك متعلقا بما تعلق به علمه ,من ؼٌر تبدل فً

صفة القول؛ كما ال ٌثبت الجمٌع التبدل فً صفة العلم(;) ,والقاطع بوجود المو أقن بوجوده حتى
كؤنه ٌراه ٌصٌر ذلك الشًء فً حقه كؤنه موجود مشاهد ,وال ٌستنكر تعلُّق األمر بهذا المؤمور
على هذه الصفة ,إذا فرضنا أن جمٌع الموجودات كؤنها كالحاضرة بٌن ٌدي هللا تعالى بحق إٌجابنا
اإلحاطة بكل معلوم ,فهذا معنى قول الشٌخ "فاإلنسان الذي ٌوجد بعد مابة سنة هو إنسان اآلن
وهو مؤمور اآلن" ,فافهمه وتدبره ,فمن ههنا قالت األشعرٌة أن هللا أنزل كتابا وخطابا ,وهو صفة
) (6فً (ج)" :والرب واآلمر على الحقٌقة."...
) (7فً (أ)" :وما رجع إلٌه".
)ٌ (8ؽبل بن زلتاؾ الوسٌانً ,أبو خزر (ت885:هـ) ,من كبار علماء اإلباضٌة ,برع فً علم الكبلم ,أصله من ببلج الجرٌد
بالجنوب التونسً ,من تبلمٌذه :أبو نوح سعٌد بن زنؽٌل ,وأبو زكرٌا فصٌل بن أبً مسور ,كان ألبً خزر نشاط سٌاسً
وعسكري ,قاد ثورة مسلحة ضد جور العبٌدٌٌن ,وأخرى لقتال المعز الفاطمً ,ثم استقر فً مصر وبها توفً ,له كتاب :الرد
على جمٌع المخالفٌنٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .895الشماخً( ,السٌر) ,ج ,7ص.88
الجعبٌري ,د فرحات الجعبٌري( ,البعد الحضاري للعقٌدة اإلباضٌة) ,ط ,7مكتبة اإلستقامة -مسقط697:( ,هـ7559 -م),
ص .667محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)6589 :ج ,7ص.977
) (9سعٌد بن زنؽٌل ,أبو نوح (ق9:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ج)" :كما لم ٌثبت الجمٌع التبدٌل فً صفة العلم".
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والنهً؛ ألن الكبلم ال ٌكون كبلما حتى ٌكون فٌه األمر
واألمر
والخطاب
له فً ذاتهٌ ,عنون الكبل أم
أ
أ
أ
والنهً والخبر واالستخبار ,وٌتصؾ المتكلم به أنه آمر ناه كما ٌوصؾ بؤنه متكلم ,ولقد أمرهم
ونهاهم فً األزل؛ كما تقول أعل أمهم فً األزل ,و أقدأ أر علٌهم فً األزل ,وسلك المسلمون طرٌقة بٌن
بٌن ,وقد أوضحنا [معنى]( )6ذلك بما فٌه الكفاٌة ,وهللا المستعان[ ,والحمد هلل رب العالمٌن](.)7

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ج).
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فصل
()0
قال الشٌخ أبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ -رضً هللا عنه" : -إن قال قابل ما معنى (أمر هللاُ

بهذا)؟ قٌل له خلق األمر به ال من أحد ،وكذلك النهً ،وقٌل له (أمر هللاُ) أي خلقه فً عٌنه أمرا
ُ
(طاعة هللا ومعصٌ ُته) أي خلق األمر بها والنهً عنها ال من أحد،
ال من أحد ،وكذلك قولنا
ومعنى قولنا (ال من أحد) أي ال فعل ألحد فً أمره ونهٌه ،وقولنا (ال من أحد) تقٌٌد؛ لبال ٌكون
كل أمر خلقه هللا أمرا له ،وٌقال ألمر النبً علٌه السالم أم ُر هللا ،ولنهٌه نه ًُ هللا ،أي عن أمر
هللا كان ،وعن نهٌه كان" .واحترز الشٌخ فً أمر النبً علٌه السالم ونهٌه ولم ٌُطلق أنه أم ُر
أمر هللا ونه ٌُه على الحقٌقة؛ ألنه
هللا إال بتقٌٌد ،وماذا علٌه لو أطلق ،فإن أمر محمد ونهٌه هو ُ
خلقه وأمر به ،وإنما ٌُتوقى ما خلقه ولم ٌؤمر به ،وأما ما خلقه وأمر به فال ،وكذلك كل من أمر
بالطاعة التً أمر هللا ُ بها ،أو نهى عن المعصٌة التً نهى هللا ُ عنها ،فإن أمره ونهٌه هو أم ُر هللا
سبل عن محل األمر
مطلقا ال مقٌدا فً أعٌنهما ،وقد خلق وأمر ونهى ،فاجتمعت العلتان .و ُ
والنهً ،فقال" :حٌث أراد هللا وشاء" ،وبهذه العلة تعلقت األشعرٌة وجعلت األمر والنهً صفات
هلل ،وكذلك كالم هللا؛ ألنه ال ٌخلو األمر والنهً والكالم أن ٌكون حاالّ فً المؤمور والمنهً
والمخاطب بالكالم ،فٌكون هإالء أولى أن ٌكونوا آمرٌن ناهٌن متكلمٌن منهم أن ٌكونوا
مؤمورٌن منهٌٌن مخاطبٌن ،ولما لم ٌكن هللاُ تعالى محالّ للحوادث وبطل أن ٌكون األمر حاالّ فً
ُ
صفة اآلمر ال فعله ،وكذلك النهً والكالم .قلنا ولٌس فً جهلنا بمحل األمر
المؤمور صح أنه
()2
والنهً والكالم ما ٌُثبت أنها صفا ٌ
ت هلل سبحانه  ،وعلى المتقول الدلٌل ،والخل ُق كله بع ُ
ضه محل ٌ

سبلوا عن الروح لما أمكنهم فٌه كال ٌم إال أن ٌتقولوا على هللا فٌما رد علمه إلٌه،
لبعض ،ولو ُ
وهم ٌقولون بخلقه( .)3وأما معنى قول الشٌخ "إن هللا أمر بهذا أي خلق األمر به ال من أحد" لم
ٌوؾ بشروط النسبة ،وكذلك قوله" :ما معنى قوله :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ األنعام ،04١:أي
سمٌت الحجة بالؽة،
خالقُها ومال ُكها" ،فقد أجاب بؤمر ٌشمل سابر الخلق ،وبقٌت الفابدة التً بها ُ
والؽرض الذي ُذكرت به ههنا بال ُؼها [وبلو ُؼها]( ،)4فبال ُؼها بٌا ُنها ،وبلو ُؼها قٌا ُمها على العبد
بما ٌقطع العذر وٌوجب األمر.

) (6نقل كبلم أبً الربٌع من التحؾ المخزونة مختصراٌ ,نظر :أبو الربٌع( ,التحؾ المخزونة) ,ص.86: ,869
) (7فً (ج)" :أنها صفات الباري سبحانه على المعقول" ,والظاهر أن قوله "على المعقول" أدرجت فً الكبلم خطؤ.
) (8فً (ج)" :وأنا وهم ٌقولون بخلقه".
) (9ساقط من (ب) و (ج).
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()6

قال المفسر :الشٌخ أبو الربٌع هو صاحب [كتاب]

الت أحؾ المخزونة والجواهر المصونة ,وهما

مجلدان األول والثانً( ,)7وهما قلٌبل األمهات فً هذه البلد ,وهما من أشرؾ تصانٌؾ أهل
()8

الدعوة

فً علم الكبلم واألصول ,ومنهما نقل الشٌخ هذا األثر ,ومعنى ما ذهب إلٌه فً قوله:

"خلق األمر به ال من أحد" أنه هو الفاعل له ,وهو اآلمر به وحده ,وال تسبب فٌه ألحد سواه,
وكذلك معنى "نهى هللا عن هذا" أي هو الفاعل للنهً [عنه]( ,)9وهو الناهً عنه ,وال تسبب فٌه
ألحد؛ إذ ال شرٌك له فً الخلق والتدبٌر ,وقٌل له "أأمر هللا" ألن هللا سبحانه هو الذي خلقه فً
():
ؼٌره(;) ,واآلمر له به ,والطالب للطاعة واالمتثال به ,وهو
نفسه أمرا ٌ ,عنً أنه هو المكلِّؾ به أ

المطاع به ,والمثٌب علٌه فً الطاعة( ,)7والمعاقب فً المعصٌة ,وكذلك قولنا "طاعة هللا
()8

ومعصٌته" [أي]

هو اآلمر بها ,والخالق لها طاعة فً عٌنها ,والمثٌب علٌها ,والناهً عن

المعصٌة ,والخالق للمعصٌة التً نهى عنها ,وخلقها معصٌة فً عٌنها ,والمعاقب علٌها ,وال علوَّ
علٌه ,وال اعتبلل على أمره ونهٌه.
()9

والحاصل من كبلم الشٌخ أبً الربٌع -رضً هللا عنه[ -التعرٌؾ]

بؤن أمر هللا عز وجل على

وجهٌن :وجه منه ما أمر هللا به وخلقه فً عٌنه أمرا ,هو أمر له وهو اآلمر به وفٌه ال ؼٌره
والثانً ما خلقه فً عٌنه أمرا [وال ٌوصؾ فٌه بؤنه آمر به ,وال هو أأمر له إال من جهة أنه خلقه
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7أبو الربٌع هو سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً (ت976:هـ) ,سبقت ترجمته .أما كتاب التحؾ المخزونة فقد سبقت اإلحالة إلٌه
أكثر من مرة ,والكتاب مطبوع بتحقٌق حمزة بوسهال وؼٌره.
) (8مصطلح "أهل الدعوة" باإلضافة إلى مصطلحات أخرى كـ "جماعة السلمٌن" و "أهل الحق" و "أهل االستقامة" هً-
كما سبق -مصطلحات أطلقها المحكمة األول على أنفسهم بعد أن خرج منهم من الخوارج من خرج ,ثم ؼلبت بعد ذلك على
اإلباضٌة ,والمقصد من هذه المصطلحات أو التسمٌات هو التفرٌق والتمٌٌز بٌن من بقً من المحكمة على المبدأ الصحٌح
وبٌن الخوارج ,وقد سبق التنبٌه على هذه القضٌة عند الكبلم على لفظ "المسلمٌن" ,فإذا كان الخوارج ٌعتبرون أن مخالفٌهم
مشركون ,وأن دارهم دار شرك ,وٌقولون بوجوب الخروج علٌهم وتحرٌم القعود ,فإن أهل الدعوة ٌعتبرون مخالفٌهم من
أهل الملة أنهم مسلمون ,وأن دارهم دار توحٌد ,وال ٌوجبون الخروج علٌهم ,وال ٌستحلون من المحاربٌن منهم إال دماءهم.
ٌنظر :الجعبٌري( ,البعد الحضاري) ,مصدر سابق ,ص .::النامً( ,دراسات عن اإلباضٌة) ,مصدر سابق ,ص; .9علً
ٌحٌى معمَّر( ,اإلباضٌة بٌن الفرق اإلسالمٌة) ,مصدر سابق ,ص.699
) (9ساقط من (ج).
) (:فً (ب) و (ج)" :ألن هللا سبحانه خلقه فً عٌنه أمرا".
);( فً (ب) و (ج)ٌ" :عنً المكلِّؾ والمكلؾ به ؼٌره".
) (7فً (ب) و (ج)" :والمثاب علٌه" ,بصٌؽة اسم المفعول بدل اسم الفاعل ,وهو خطؤ بٌن.
) (8ساقط من (ج).
) (9ساقط من (ب) و (ج).

;7

()6
وعل أمه ونهى عنه ,وهو ٌعفو عنه أو
فً عٌنه أمرا] لفاعله ومن فاعله ,وأرادأ ه وقضاه وشا أءه أ
أ
وخاطبنا به أوال أدنا
ٌعاقب علٌه ,وكذلك أمرنا لعبٌدنا وأوالدنا ,فهو أمر لنا من حٌث أننا اكتسبناه

وعبٌدأ نا ,وال ٌنسب إلى هللا إال من جهة الخلق واإلحداث والتدبٌر واالختراع واإلرادة والقضاء
والمشٌبة ,فهو أمره من هذه الجهة ,ولٌس له فً جمٌع ذلك شرٌك ,ولٌس كل أمر خلقه هللا أمرا
له؛ من جهة أن الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء وهللا ال ٌؤمر بالفحشاء ,والمنافقون ٌؤمرون بالمنكر وٌنهون
()7

عن المعروؾ ,ولٌس أمرهم بؤمر هللا إال من جهة الخلق [واإلرادة والمشٌبة ,فهو الخالق]

والمحدث والمق ِّدر ,والناهً عنه ,والمحرِّ م والمعاقب علٌه .وكذلك فً النهً على قسمٌن :قسم منه
ؼٌره عن فعله ,وهو النهً عن الكفر
هو نهً هللا ونهً هلل حٌث خلقه فً عٌنه نهٌا ,ونهى به أ
والمعاصً وجمٌع المحرمات ,والثانً خلقه فً عٌنه نهٌا من الشٌطان ومن المنافقٌن؛ [كنهً
()8

المنافقٌن]

عن المعروؾ ,ونهً الشٌطان عن طاعة هللا .واحتراز الشٌخ أبً الربٌع فً أمر

النبً -صلى هللا علٌه وسلم -ونهٌه هو فً قوله" :ألنه عن أمر هللا كان" ,وإطبلقه هو أن تقول
أمر النبً علٌه السبلم هو أمر هللا ,ونهٌه هو نهً هللا على الحقٌقة ,وكذلك كل من أأ أم أر بالطاعة
التً أوجبها هللا وأأ أم أر بها ,أو نهى عن المعصٌة التً حرمها هللا ونهى عنها ,فؤمره على الحقٌقة
هو أأ أمر هللا [وأمر هلل]( ,)9ونهٌه على الحقٌقة هو نهً هللا [ونهً هلل]():؛ ألن النبً -صلى هللا علٌه
وسلم -ناقل عن هللا ,وحاك ألمر هللا ونهٌه ,ألن العلتٌن موجودتان :الخلق من هللا ,واألمر.
سبل عن محل األمر والنهً ،فقال :حٌث أراد هللا وشاء" ,قال المفسر :هذا السإال من
وقوله" :و ُ
سإال األشعرٌة ,ووجهه ما ذكره الشٌخ أبو بكر أحمد بن عمر(;) صاحب كتاب الضٌاء( ,)7وإن لم

) (6ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( أحمد بن عمر بن أبً جابر ,أبو بكر (ت::7:هـ) ,المنحً نسبة إلى بلدة منح من عمان ,كان من أهل الحل والعقد فً
زمانه ,وكان قاضٌا ,شارك فً الشهادة على توبة اإلمام راشد بن علً سنة977:هـ ,وقد خرج عنه سنة99;:هـ ,له أجوبة
فً أحكام اإلمام العادل ,وله جوابات فقهٌة منشورة فً كتب الفقهٌ .نظر :السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم
(6887هـ)( ,تحفة األعٌان بسٌرة أهل عمان) ,بدون طبعة ,مطتبة اإلمام نور الدٌن السالمً -سلطنة عمان ,ج ,6ص,867
 888 ,876محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق) ,مصدر سابق( ,الترجمة ,)96:ص.7:
)ٌ (7بدو أن الشارح قد وهم فً نسبة كتاب الضٌاء للشٌخ المذكور ,وكتاب الضٌاء هو من تؤلٌؾ الشٌخ أبً المنذر سلمة بن
مسلم العوتبً (ق;-::هـ) ,من أهل عوتب ,إحدى قرى صحار من عمان ,وإلٌهما ٌنسب فٌقال :العوتبً والصحاري ,وكان
من العلماء البارزٌن ,فقٌه ولؽوي وعالم باألنساب ,له مصنفات منها :الضٌاء فً أربعة وعشرٌن مجلدا ,ومعجم=
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()6

ٌكن لفظه ونصه فهو معناه وتؤوٌله ,قال" :الدلٌل على أن كبلم [هللا]

ؼٌر محدث وال مخلوق أنه

لو كان محدثا لكان ال ٌخلو من أن ٌحد أثه فً نفسه أو فً ؼٌره أو ال فً نفسه وال فً ؼٌره ,فلما
لم ٌجز أن ٌحدثه فً نفسه؛ ألن نفسه لٌست محبل للحوادث وال للمخلوقات ,وألن ما قامت به
الحوادث فهو محدث ,ولم ٌجز أن أٌخل أقه فً ؼٌره؛ فٌكون كبلم ؼٌره هو كبلمه( ,)7أو ٌكون
المتكلم بكبلمه ؼٌره ,ولم ٌجز أن أٌخلقه ال فً نفسه وال فً ؼٌره؛ ألن الصفة ال تقوم بنفسها
والقرآن صفة ,فلما فسدت هذه الوجوه ولم تجز وجب أن ٌكون كبلمه عز وجل موجودا به سبحانه
ؼٌر مخلوق"(.)8
وتعالى أ
قال المفسر :هذا من أوثق معارضة وإلزام عند القوم ,قالوا ولم ٌبق بعد بطبلن الوجوه الثبلثة إال
()9

أن ٌكون [الكبلم]

صف أة المتكلِّم ال فعلأه ,واألمر صف أة اآلمر ال فعلأه( ,):وكذلك الخطاب والقول

والقرآن .وجوابه :أنه حٌث شاء وحٌث أراد وقوله" :ولٌس فً جهلنا بمحل األمر والنهً
[والكالم]

()6

ما ٌثبت أنها صفات الباري سبحانه ،وعلى المتقول الدلٌل ،والخلق كله بعضه محل

لبعض" إلى تمام النكتة .قال المفسر :هذا جواب سدٌد قاطع ,وشرحه ما أجاب به -رضً هللا عنه-
()7

فً المسؤلة نفسها فً السإال بنفسه فً رسالة الفقٌه عبد الوهاب بن ؼالب بن نمٌر
()9

األنصاري([ ,)8بعث بها]

من ببلد ؼانة فً ببلد السودان إلى الفقٌه اإلمام أبً عمار عبد الكافً

رضً هللا عنه -بجوهة(ٌ ,)65سؤله عما اختلؾ فٌه المتكلمون فً الوعد والوعٌد ,وؼٌر ذلك من= "اإلبانة" ,وكتاب "األنساب" ,وهو معاصر ألبً بكر أحمد بن عمر المذكورٌ .نظر :محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم
أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق)( ,الترجمة ,):;9:ص;.75
) (6ساقط من (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :فٌكون من كبلم ؼٌره وهو كبلمه".
) (8العوتبً ,أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبً (ق;:هـ)( ,كتاب الضٌاء) ,تحقٌق :مصطفى بن محمد شرٌفً وسلٌمان بن
إبراهٌم بابزٌز ,ط ,6وزارة األوقاؾ والشإون الدٌنٌة -سلطنة عمان698;( ,هـ756: -م) ,ج ,7ص.899
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (أ)" :واألمر صفته ال فعله".
);( ساقط من (ج) ,وقد سبقت العبارة فً المتن.
) (7فً (ب) و (ج)" :بن منٌر األنصاري".
) (8اسمه كما فً الدلٌل والبرهان" :عبد الوهاب بن محمد بن ؼالب بن نمٌر األنصاري" ,وقد بعث برسالته هذه من ببلد
ؼانة فً ببلد السودانٌ .نظر :الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .86وقد بحثت فً كتب التراجم
والطبقات فلم أجد له ترجمة.
) (9ساقط من (ج).
) (65فً (ب) و (ج)" :بجوصة" .وقد بحثت على كبل اللفظٌن فلم أجد لها معنى ,وٌفهم من خبلل السٌاق أنها اسم لمكان
معٌن.
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المسابل مشهورة معروفة ,فمات أبو عمار -رحمه هللا -قبل اإلجابة له ,فؤجابه الشٌخ -رضً هللا
عنه ,-ونص الجواب [ومحصوله فً قوله(" :)6الجواب]
()8

وذلك ال ٌإدي إلى حدوثه تعالى)

()7

(فإن قٌل هو عرض أف أعلأه هللا فً ؼٌره
()9

فصدق( ,وقٌل له فٌنبؽً أن ٌكون ذلك الؽٌر

المفعول فٌه

الع أرض هو المتكلِّم بالقرآن) -قال الشٌخ -رضً هللا عنه -مجٌبا :):(-فهذا ؼٌر مسلم له فٌه ,ونحن
أ
نقول إن هللا تعالى ٌجعل من تصفٌق حجرٌن كبلما ومن صدى الجبل كبلما(;) ,ولٌس بكبلم
للحجرٌن وال بكبلم للجبل ,إال إذا كان للحجرٌن والجبل حٌاة فعند ذلك ٌنسب إلٌهما الكبلم ,كما أنا
نقول إن القرآن ٌكتب فً المصاحؾ وفً األلواح ,وربما ٌخلقه هللا تعالى فٌه خلقا ,وال ٌلزم من
ذلك أن ٌكون اللوح والمصحؾ متكلمٌن بالكبلم الذي كتب فٌهما ,ولٌس فٌما قال دلٌل على بطبلن
قول من ذهب إلى أنه عرض ,وأنه ال ٌصح أن ٌكون المتكلِّم من أخلأ أق الكبلم ,بل من أف أعلأه هو
المتكلِّم به دون من ح َّل فٌه( ,)7أال ترى إلى الرَّ أباب

()8

والعود

()9

كٌؾ ٌقع منهما الكبلم ,وهللا خلقه

فٌهما وال ٌكونان متكلمٌن به".
وتجوز فً جعلهما
قال المفسر :ذهب الشٌخ -رضً هللا عنه -بالكبلم هنا إلى الصوت والتصوٌت,
َّ
كبلما ,وقد قلنا إن هللا تعالى أف أع أل الكبلم فً ؼٌره ال فً نفسه كما قال ,وهو كبلم هللا ولو نطق به
ذلك الؽٌر ,لكان النطق للمتكلم ,ولم ٌكن النطق هو المتكلم( ,)65وهللا أعلم.
()00

خلق األمر به ال من أحد أنه لم ٌوؾ بشروط النسبة" ,قال

وقوله" :معنى أمر هللا بهذا [أي]
المفسرٌ :رٌد أن معنى أأ أم أر هللا بهذا أي هو اآلمر به ,والمقتضً للطاعة من المؤمور ,وهو الطالب
) (6الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.86
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8الكبلم الذي بٌن األقواس من رسالة الفقٌه عبد الوهاب األنصاري ,وكذا الموضع الذي بعده.
) (9فً (أ)" :وقٌل له فٌمنع ذلك الؽٌر" .والظاهر أن فٌه تصحٌفا؛ ألن سٌاق الكبلم ال ٌساعد علٌه.
) (:هذه العبارة لٌست من النص ,وهً جملة اعتراضٌة من كبلم المفسر.
);( فً (ب) و (ج)" :ومن هذا الجبل كبلما" .والتصحٌؾ فٌه ظاهر.
) (7فً (ب)" :دون من حل فٌه األثر" ,وهذه الزٌادة مدرجة فً الكبلم.
) (8الرَّ بأاب :آلة لهو لها أوتار ٌضرب بها .الزبٌدي ,محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي (ت675::هـ)( ,تاج العروس من
جواهر القاموس) ,تحقٌق :علً هبللً ,ط ,7وزارة اإلعبلم -الكوٌت6957( ,هـ6987 -م) ,مادة "ربب" ,ج ,7ص.977
) (9العود :آلة من المعازؾ ,ذو األوتار األربعة ,الذي ٌضرب به .ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "عود" ,ج,8
ص .869الزبٌدي( ,تاج العروس) ,مصدر سابق ,مادة "عود" ,ج ,8ص;.98
) (65فً هذه العبارة شًء من الؽموض ,حٌث لم ٌتضح لً معناها ,وقد وجدت على هامش النسخة (أ) ما نصه" :انظر هذا
فكؤن فٌه تحرٌفا ,وصواب العبارة :فكؤن الناطق ؼٌر المتكلم ,ولم ٌكن النطق هو التكلم ,تؤمل".
) (66ساقط من (ج).
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لبلمتثال ,والمطاع باالمتثال ,والمثٌب والمعاقب للعاصً ,واألمر فعله ,وهو المسمى به آمرا ال
ؼٌره؛ فهذا من شروط النسبة التً أشار إلٌها -رضً هللا عنه .-وكذلك قوله[" :ما معنى]( )0ﮋ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ األنعام ,"04١:فؤجاب بؤنه خالقها ومالكها ,وكذلك سابر الخلق هو خالقهم
()7

ومالكهم ,والفابدة [فً البالؽة]

هل هً من الببلغ أو من البلوغ ,فالبلوغ هو الوصول واالنتهاء

بها إلى العبد ,وقٌامها علٌه حتى ٌنقطع بها عذره ,والببلغ وصؾ للحجة فً نفسها ,ومنه :ﮋ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ القلم ,89 :أي أٌمان مإكدة متناهٌة فً التوكٌد والتطمٌن بها ,وكذلك
قوله تعالى :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﮊ األحقاؾ[ ,8: :أي]( )8كفاٌة وإقناع ,هذا خطاب للنبً
أ
جبت به من اإلنذار والموعظة والتحذٌر فٌه كفاٌة,
صلى هللا علٌه وسلم ,-أي ٌا محمد هذا الذيفقد بلَّ أ
ؽت به حج أة هللا وأقم أتها على المشركٌن ,وبٌن أتها وأوضح أتها لهم ,حتى لم ٌبق فٌها وجه من
اإلنذار إال وقد بٌن أته لهم( ,)9فلم ٌإمنوا وظهر عنادهم ومكابرتهم ,إذ لم ٌبق فً الحجة مزٌد على
():

ما أوضح أته ,فٌسوغ فً تفسٌر الحجة

الببلغ والبلوغ كبلهما؛ فافهم[ .وهللا المستعان ,وهو ولً

التوفٌق ,وهو حسبً ونعم الوكٌل](;).

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ج).
) (9فً (ب)" :إال وقع وبٌنته لهم" ,و فً (ج)" :من اإلنذار وقع إال وقد بٌنته لهم" ,والعبارة فً (أ) أظهر وأوضح.
) (:فً (ب) و (ج)" :فٌسوغ فً الحجة البالؽة".
);( ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
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باب التبلٌػ
ُ
األمة على أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمُ -بعث إلى اإلنس [كافة]
قد اجتمعت

()0

والجن

كافة ،أما اإلنس فلقول هللا عز وجل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ األعراؾ:
 ،05٥وأما الجن فلقول الجن :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ األحقاؾ 2١ :اآلٌة [كلها]( ،)2وقوله :ﮋﮫ ﮬ
ﮭﮊ الرحمن ،33 :وقوله :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ الرحمن .34 :وإن األمة مجتمعة على
أنه قد بلػ الرسالة التً أ ُرسل بها ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وقال رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -وهو بعرفات خطٌبا( :أي ٌوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟) ،قالوا ٌوم حرام،
وشهر حرام ،وبلد حرام ،فقال علٌه السالم( :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام؛
كحرمة ٌومكم هذا ،فً شهركم هذا ،فً بلدكم هذا ،أال هل بل ُ
ؽت؟) ،فقالوا اللهم نعم ،فقال( :اللهم
فاشهد ،أال فل ٌُبلػ الشاه ُد منكم الؽابب)( ،)3ولم ٌُكلؾ أكثر من قدرته ،فمن شاهده بلؽه ،ومن
ؼاب كتب وأرسل إلٌه وأوصى ،وقال عز وجل :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ األنعام ،0١ :فمن بقً بعد
هذا من أمته إما رجل ٌ على دٌن نبً من األنبٌاء قبله فواسع له ما لم ٌسمع ،أو رجل ٌ على ؼٌر
دٌن [هللا]( )4فال ٌسعه.
():

الشرح :قال المفسر :لم أتصدق ترجمة الشٌخ

على ما بدأ به ,حٌث نصَّ أوال على الرسالة إلى

الكافة من الجن واإلنس ,وال قاطع به فٌما أذ أك أر إال قوله :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮊ األعراؾ ,6:8 :و"الناس" إن أطلق على الجن واإلنس ففٌه كفاٌة ,وإن أطلق على بنً
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ج).
) (8أخرجه مسلم ( ,)697كتاب الحج :باب حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم .أبو داود ( ,)695:كتاب المناسك :باب صفة
حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم .وابن ماجة ( ,)8579كتاب المناسك :باب حجة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .جمٌعهم من
حدٌث جابر بن عبد هللا ,بلفظ مختلؾ فً حدٌث طوٌل.
) (9ساقط من (أ).
) (:فً (ب) و (ج)" :ترجمة الشٌخ وتبدٌله".
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()6

صة ]
آدم [خا َّ

فخطاب الجن فً اآلٌة األخرى :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ األحقاؾ ,86 :والذي علٌه اعتماد أشٌاخنا أن "الناس" [اسم]

()7

الناس" اسم ٌطلق
مختص ببنً آدم خاصة ,وهو اإلنسان؛ ألنه مإنس بالبصر ,وأما من قال إن "
أ
على الفرٌقٌن الجن واإلنس فؽٌر مناسب ذلك لفصاحة القرآن العظٌم ,فإن أكثر ما ورد فً القرآن
من هذا اللفظ إنما ٌراد به بنو آدم خاصة؛ كقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ
النساء ,6 :وقوله :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ الحجرات ,68 :وؼٌر ذلك كثٌر ,ومن
أطلقه على الفرٌقٌن استدل علٌه بال َّنفر والرجال فً قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ األحقاؾ:
وتؤول بعض المفسرٌن هذا
[ ,79وقوله]( :)8ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ الجنَّ ,; :
()9

اللفظ فً السورة كلها

على الفرٌقٌن الجن واإلنس ,وجعلوا الشٌطان ٌوسوس إلى الفرٌقٌن,

وٌكون "الناس" اآلخر معطوفا على الوسواس ,وٌكون الوسواس بمعنى الم أوسوس ,ووجه تؤوٌلهم
():

تؤولوه بمعنى اسم الفاعل من النسٌان
لذلك -وهللا أعلم -أن "الناس" َّ

وخففوا الٌاء منه؛ ألن الجن

واإلنس هما الناسٌان لحقوق هللا ,وإلى هذا المعنى [بنفسه](;) قصد أبو تمام حبٌب( )7بقوله:

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (ج).
) (9ذكر السورة بصٌؽة التعرٌؾ ,ولم ٌسبق لها ذكر ,فبل أدري أي سورة ٌعنً بكبلمه هذا ,ولعله ٌرٌد سورة الناس ,فإن
سٌاق الكبلم اآلتً ٌدل على ذلك.
) (:فً (ج)" :من فعل النسٌان".
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7أبو تمام ,حبٌب بن أوس بن الحارث الطابً (ت786:هـ) ,الشاعر األدٌب ,ولد فً سورٌة ,ورحل إلى مصر ,واستقدمه
المعتصم إلى بؽداد ,فؤجازه وقدمه على شعراء وقته ,ثم ولً برٌد الموصل ,فلم ٌتم سنتٌن حتى توفً بها ,من مصنفاته:
فحول الشعراء ,دٌوان الحماسة ,وؼٌرهماٌ .نظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,ج ,7ص .66الذهبً( ,سٌر أعبلم النببلء),
ج ,66ص .;8الزركلً( ,األعبلم) ,ج ,7ص.6;:
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()6

ال أتن أسٌن تلك العهودأ فإنما  ...س ِّم أ
ٌت إنسانـا ألنـك نـاس

وعلى القول األول -وهو الصحٌح -سمً إنسانا ألنه مإنس بالبصر ,واإلٌناس هو اإلبصار؛ من
قوله تعالى ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ القصص 79 :أي أبصر ,وٌكون اإلٌناس

()7

أٌضا من

التؤنٌس؛ ومنه المثل" :اإلٌ أناس أقب أل اإلب أساس"( ,)8وكذلك سمً الجن جنا الجتنانهم عن األبصار,
واالجتنان هو االستتار[ ,وهو مثل اإلٌناس](.)9
ض أر شا أف أهه بالتبلٌػ؛ كفعله
ووجه التبلٌػ عند أصحابنا على ثبلثة أوجه كما نص علٌه الشٌخ :فمن أح أ
():

ؼاب]
فً عرفات وؼٌرها من مشاهده .و أمن [ أ

ب إلٌه وأرسل [إلٌه](;)؛ كدعاته ورسله
أك أت أ

المبلؽٌن عنه ,وككتابه إلى قٌصر ,وكسرى ,واألقٌال العباهلة من أهل حضرموت( ,)7وإٌصابه
ومواعظه وخطبه ,فذلك كله تبلٌػ [عند أصحابنا]( ,)8وقال علٌه السبلم( :بلؽوا عنً ولو آٌة)(,)9
) (6هذا البٌت من قصٌدة قٌل أن أبا تمام امتدح بها أحمد بن المعتصم ,وأولها قوله" :ما فً وقوفك ساعة من باس ...تقضً
ذمام األربع األدراس" .البدٌعًٌ ,وسؾ البدٌعً الدمشقً (ت6578:هـ)( ,الصبح ال ُمنبً عن حٌثٌة المتنبً) ,تحقٌق:
مصطفى السقا وآخرون ,ط ,8دار المعارؾ -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ص.877
) (7فً (ب) و (ج)" :وٌكون اإلنسان".
) (8فً (أ)" :اإلٌناس قبل االقتباس" ,وهو تصحٌؾ من النساخ ,والصواب "اإلٌناس قبل اإلبساس" ,وهو من األمثال
السابرةٌ .قال :آنسه إذا أوقعه فً األنس ,وهو نقٌض أأوحأ أشه ,واإلبسأاس :الرفق بالناقة عند الحلب ,وهو أن ٌقال :بس بس,
ٌضرب فً المداراه عند الطل ب ,ووجوب البسط من الرجل قبل االنبساط إلٌهٌ .نظر :المٌدانً ,أبو الفضل أحمد بن محمد بن
أحمد النٌسابوري (ت:68:هـ)( ,مجمع األمثال) ,تحقٌق :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ,بدون طبعة ,مطبعة السنة المحمدٌة,
(6879هـ69:: -م) ,ج ,6ص .:9الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت:88:هـ)( ,المستقصى
فً أمثال العرب) ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6987( ,م) ,ج ,6ص.858
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب).
);( ساقط من (ج).
)ٌ (7عنً كتاب رسول هللا صلى هللا علٌه لوابل بن حجر الحضرمً ,والحدٌث أخرجه البٌهقً ( )68;:فً شعب اإلٌمان,
فصل فً خلق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .قال أبو عبٌد" :األقٌال" ملوك الٌمن دون الملك األعظم ,و"العباهلة" الذٌن
أقروا على ملكهم ال ٌزالون عنهٌ .نظر :البٌهقً ,أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً (ت9:8:هـ)( ,الجامع لشعب اإلٌمان),
تحقٌق :عبد هللا العلً عبد الحمٌد ,ط ,6مكتبة الرشد -الرٌاض6978( ,هـ7558 -م) ,ج ,8ص.8; -8:
) (8ساقط من (أ).
) (9أخرجه البخاري ( ,)89;6كتاب أخبار األنبٌاء :باب ما ذكر عن بنً إسرابٌل .والترمذي ( ,)7;;9كتاب أبواب العلم:
باب ما جاء فً الحدٌث عن بنً إسرابل .كبلهما من حدٌث عبد هللا بن عمرو .قال الترمذي" :هذا حدٌث حسن صحٌح".
ٌنظر :الترمذي ,أبو عٌسى محمد بن عٌسى بن سورة الترمذي (ت797:هـ)( ,الجامع الصحٌح) المعروؾ بسنن الترمذي,
تحقٌق :إبراهٌم عطوه وآخرون ,ط ,7مصطفى البابً الحلبً -مصر689:( ,هـ697: -م) ,ج ,:ص.95
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فإن من أبلأ أؽته آٌة من القرآن فقد بلؽه القرآن أقبلأه أو أر َّده ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ األنعام ,69 :وقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-أال هل بلؽت؟ قالوا اللهم
()6
هللا وكفى باهلل شهٌدا .والوجه الثالث من التبلٌػ هو توسعته وتسوٌؽه لمن كان على
نعم)  ,فؤ أش أهدأ أ
دٌن نبً من األنبٌاء أو شرٌعة من الشرابع ,حتى تقوم علٌه الحجة ببعثة من بع أ
ث بعد ذلك من

الرسل علٌهم السبلم ,وبنسخ الشرٌعة التً هو علٌها ,فإذا قامت علٌه الحجة فقد انقطع عذره ,وأما
من لم ٌكن على الشرٌعة والدٌن فهو على كفره مقطوع العذر محجوج ,وال ٌسع خبلؾ دٌن هللا
وتوحٌده ,واإلٌمان واجب علٌه أسم أع أو لم أٌس أمع.

) (6سبق تخرٌجه.
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فصل
ضهم لٌس علٌه إال ما سمع ولٌس علٌه ما تضمنته
واختلؾ الناس فً السامعٌن ،فقال بع ُ
()0
الجملة ولٌس علٌه من الطاري حتى ٌسمع،
الجملة  ،وقال بعضهم علٌه جمٌع ما تضمنته ُ
ُ

وكذلك قولهم فٌمن كان على دٌن نبً من األنبٌاء أنه ٌس ُعه المقا ُم علٌه ما لم ٌسمع ،فإذا سمع
بمبعث النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فعلٌه اإلقامة على مذهبه حتى تقوم علٌه الحجة بشرٌعة
()2

محمد -صلى هللا علٌه وسلم ،-وٌسع الملً

االنتقال ُ من شرٌعة إلى الشرٌعة التً بعده ،وال

) (6الجملأة :فً أبوا ب العقٌدة وأصول الدٌن هو مصطلح اختص به علماء اإلباضٌة ,وٌعنون به الشهادة التً كان ٌدعو إلٌها
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,والتً كان ٌلقنها من أراد الدخول فً اإلسبلم ,وهً :شهادة أن ال إله إال هللا ,وأن محمدا
رسول هللا ,وأن ما جاء به محمد من عند هللا فهو حق ,استدل لذلك بعضهم بقوله تعالى" :فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي
أنزلنا وهللا بما تعملون خبٌر" (التؽابن ,)8:ومن العلماء من ٌقتصر على الفقرتٌن األولٌٌن على اعتبار أن الفقرة الثالثة داخلة
فٌما قبلها ,وأن من آمن باهلل ربا وبمحمد نبٌا ورسوال اقتضى إٌمانه ال محالة أن ٌعتقد صدق كل ما جاء به محمد صلى هللا
علٌه وسلم ,وأنه حق من عند هللا .ونجد كذلك أن عباراتهم تختلؾ فً هذا المعنى ,فٌقولون :الجملة ,أو الجملتٌن ,أو الجمل
الثبلث ,وٌرٌدون بذلك معنى واحدا ,فالجملتان على اعتبار أنهما شهاداتان ,والجمل الثبلث على اعتبار أن قولك "ما جاء به
محمد فهو حق" جملة ثالثة ,وٌعم هذا وذاك مصطلح "الجملة" .ثم إن هذا المصطلح -أعنً مصطلح الجملأة -مما تعارؾ علٌه
أهل المذهب اإلباضً فبل تكاد تجده عند ؼٌرهم ,قال السالمً نقبل عن ابن وصاؾ أنه قال" :فً الجملأة التً ال ٌسع جهلها
وال ٌسع تركها ,وهً التً ٌدعو إلٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وتدعو األبمة إلٌها بعده؛ أن ٌقول :أشهد أن ال إله هللا
وحده ال شرٌك له ,وأن محمدا عبده ورسوله ,وأن ما جاء به حق من عند ربه .واإلٌمان باهلل ,ومبلبكته ,وكتبه ,ورسله,
والٌوم اآلخر ,والبعث ,والحساب ,والعقاب ,والجنة والنار ,وأن الساعة آتٌة ال رٌب فٌها ,وأن هللا ٌبعث من فً القبور .فهذا
ما ال ٌسع جهله" ,وقال السالمً أٌضا نقبل عن البرادي" :ومن أصحابنا أٌضا من اقتصر على التلفظ بالشهادة بثبلث كلمات
واالعتقاد لها ال ؼٌر :ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وما جاء به حق؛ وهً طرٌقة اإلمام عبد الرحمن
بن رستم فٌما وجدت عنه ,وهو األشهر عند أكثر الفرق" .السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً
(ت6887:هـ)( ,بهجة األنوار) ,مراجعة :سلطان بن مبارك الشٌبانً ,ط ,6مكتبة خزابن اآلثار -سلطنة عمان6987( ,هـ-
;756م) ,ص .667وللمزٌد فً معنى مصطلح الجملأة وما ٌتعلق بها من أحكام ٌنظر :أبو الربٌع( ,التحؾ المخزونة),
مصدر سابق ,ص .878الجٌطالً ,أبو طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً (ت7:5:هـ)( ,قواعد اإلسالم) ,تحقٌق :بكلً
عبد الرحمن بن عمر ,ط ,8مكتبة اإلستقامة -مسقط696;( ,هـ699: -م) ,ج ,6ص .67الجٌطالً ,أبو طاهر إسماعٌل بن
موسى الجٌطالً (ت7:5:هـ)( ,قناطر الخٌرات) ,ط ,7دار النهضة -مسقط6968( ,هـ6998 -م) ,ج ,6ص .7:7عمرو
بن جمٌع ,أبو حفص عمرو بن جمٌع (ق8:هـ)( ,مقدمة التوحٌد وشروحها) ,تحقٌق :أبو إسحاق إبراهٌم اطفٌش ,بدون
طبعة ,بدون ناشر ,بدون تارٌخ ,ص 89وما بعدها .اطفٌش ,محمد بن ٌوسؾ بن عٌسى اطفٌش (ت6887:هـ)( ,شرح
عقٌدة التوحٌد) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6958( ,هـ6988 -م) ,ص;.8
) (7أي الذي ٌنتمً إلى ملة من ملل األنبٌاء السابقٌن؛ كالٌهود الذٌن ٌنتمون إلى ملة موسى علٌه السبلم ,وكالنصارى الذٌن
ٌنتمون إلى ملة عٌسى علٌه السبلم.
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()0

هل تختلؾ الشرابع فً التوحٌد فٌكون التوحٌد الذي

سبل
ٌسعه االنتقال ُ إلى شرٌعة قبله ،و ُ
ُكلفناه هو [التوحٌد]( )2الذي ُكلفته األمم من لدن آدم علٌه السالم إلى هلم جرا ،أو ٌختلؾ فٌكلؾ
ضهم معرفة الجمل من المالبكة والنبٌٌن والمرسلٌن والكتب وٌحط عن اآلخرٌن؟ أو هل ٌسوغ
بع ُ
()3

أن ٌكلؾ [هللاُ]

بعض األمم معرفته وحده دون الجمل ودون المعاد أو ٌُكلؾ بعضهم ما حطه

()4
الجملة وشرحها وٌ ُحط
عنا أو [لم] ٌُكلفه لنا؟ وهل ٌجوز فً نفس األمة أن ٌُكلؾ بعضهم ُ
ٌ
تفرقة بٌن مشرك وبالػ فآمن ولم ٌذق؟( )5ومن
داره بعض شرحها؟ وهل فً ذلك
عمن ب ُعدت ُ
()6

أجاب إلى شرٌعتنا من أهل الكتاب هل ٌؤثم بتضٌٌع [جملة]

ما فً شرٌعته وإن كان عندنا

منسوخا أو ال ٌؤثم ولو كان عندنا واجبا؟ وهل ٌصح أن ٌكون على شرٌعة نبً ولم ٌكن عنده
اسم ذلك النبً؟ والذي قالوه إن نوحا علٌه السالم لم ٌُبعث إلى قومه إال بكلمة ال إله إال هللا
صحٌح أو ؼٌر صحٌح؟ فمن كان عنده الجواب فلٌكشؾ الؽمة وٌشفً الهموم ،كفاه هللا وشفاه.
ٌ
ُ
حجة علٌه،
حجة هللا على ابن آدم ،وإن الخلق كله
فصل آخر :إن سؤل سابل عمن قال إن العقل
وإن الرسل والكتب حجة ،أو قال [إن]( )٧حجة هللا العقل ُ دون الكتب والرسل ،أو
ُ
الكتب والرسل ُ
ُ
ُ
معرفة هللا سبحانه من ذات نفسه بشاهد الخلق ،من
حجة هللا دون العقل ،أو قال العقل ُ ٌُنال به
ؼٌر منبه على وجه الحجة فٌه وال ُمخبر ،أو قال بؽٌر إلهام ،أو من قال ال ٌنفك ُمكلؾ من إلهام
وقد قامت الحجة على العاقلٌن من وجه اإللهام ،أو قال بالفكر إنه حجة هللا وٌس ُعه [ما دام
()٥

مفكرا ،أو ٌس ُعه]

إلى مدة ،أو من حط عمن لم ٌسمع كل ما لٌس للعقل علٌه دلٌل على حسنه

وقبحه ،ومن قال بالحجة ال تقوم بالواحد أو باالثنٌن

()١

من أهل دٌن هللا ،أو باألربعة ،أو

) (6كذا ,بصٌؽة المبنً للمجهول ,وال أدري من ٌعنً بقوله هذا ,فإن قلنا ٌعنً الشٌخ أبا الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ أفل أم لم ٌؤت
بجواب الشٌخ إذا على هذه المسابل المذكورة ,فهو قد استطرد فً ذكرها هنا جملة ثم توقؾ عن الجواب عنها ,وطلب ممن
كان عنده علم أن "ٌكشؾ الؽمة وٌشفً الهموم" على حد تعبٌره .ولعله حصل تصحٌؾ من النساخ ,وصواب العبارة مثبل
هكذا :إن سؤل سابل هل تختلؾ الشرابع...إلخ ,أي أنه ٌفترض السإال عن هذه المسابل افتراضا ,كما هو األمر فً الفصل
الذي سٌؤتً بعد قلٌل.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (أ) و (ب).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:كذا فً (أ) ,وفً (ب) و (ج) الكلمة ؼٌر مقروءة .ولم ٌعقب علٌها الشارح فً الشرح ,ولم ٌذكر ما ٌبٌن معناها.
);( ساقط من (أ).
) (7ساقط من (أ).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :ال تقوم إال بالواحد أو باالثنٌن...إلخ" .والظاهر أن الصواب عدم االستثناء ,بداللة قوله فٌما بعد "حتى
ٌبلػ حد التواتر".

;8

بالخمسة ،أو باالثنً عشر ،أو بعشرٌن ،أو بسبعٌن ،أو بالمابة ،أو بالمابتٌن ،حتى ٌبلػ حدّ
ٌ
رٌبة( )2أم ال.
التواتر ،أو شك فٌما شهد علٌه الشهود فً جمٌع ما [ال](ٌ )0سع ،قارنت الشهود
وهذا الباب كاألول نرٌد من ٌنص على كل مسؤلة [مسؤلة]

()3

منه بجواب صرٌح ،بدلٌل صحٌح

أو بتقلٌد صحٌح.
الشرح :قوله "اختلؾ الناس فً السامعٌن" ,قال المفسر :هذا الكبلم أٌخرج لنا على ثبلثة أوجه:
وجه فً الجملأة األولى ,وهً الجملأة التً ٌدعو إلٌها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-فإذا لفظ
بها هل تجزٌه عن تعلُّم معناها؟ فقد قال بعض أصحابنا إذا نطق بالجملأة واعتقد فً تفسٌرها
ومعناها دٌان أة المسلمٌن فقد أجزاه عن تعلم معناها ,فإن الجملأة عند هإالء هً التفسٌر والتفسٌر
هو الجملأة ,وهذه طرٌقة أبمتنا القدماء؛ عبد الرحمن بن رستم( ,)9وعمروس بن فتح ,وأبً خزر,
وأبً معاوٌة عزان بن الصقر( ,):وؼٌرهم كثٌر.

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (أ) و (ب)" :قرٌنة" .وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن سام بن كسرى (ت676:هـ) ,من أكبر علماء اإلباضٌة ,وواحد من حملة العلم إلى
المؽرب العربً ,حٌث درس على ٌد أبً عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة بالبصرة سنة 68:هـ ,فكان عظٌما من عظماء التارٌخ,
ولد بالعراق فً العقد األول من القرن الثانً الهجري ,وٌرجع نسبه إلى األكاسرة ملوك الفرس ,وقٌل ؼٌر ذلك ,وهو مإسس
الدولة الرستمٌة بالمؽرب األوسط وعاصمتها تٌهرت ,فسار بالناس سٌرة حسنة حمٌدة ,وكان قبل ذلك والٌا وقاضٌا على
القٌروان فً دولة أبً الخطاب عبد األعلى بن السمح (69: -695هـ)ٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص.679
البارونً ,سلٌمان باشا البارونً( ,األزهار الرٌاضٌة فً أبمة وملوك اإلباضٌة) ,تحقٌق :محمد علً الصلٌبً ,بدون طبعة,
وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ6987 -م) ,ج ,7ص .687محمد بن موسى بابا عمً وآخرون,
(معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,):99:ج ,7ص;.79
) (:أبو معاوٌة عزان بن الصقر الخروصً الٌحمدي (ت7;8:هـ أو 778هـ) ,عالم فقٌه ,كان مسكنه فً نزوى من عمان,
من تبلمذة الشٌخ محمد بن محبوب ,وكان فً مقدمة أهل الرأي بنزوى ,عاصر اإلمام عبد الملك بن حمٌد واإلمام الصلت بن
مالك الخروصً ,وتوفً بصحار ,قٌل عنه وعن الفضل بن الحواري أنهما فً عمان كالعٌنٌن فً جبٌن ,له آثار كثٌرة
ٌروٌها عن شٌخه ابن محبوب مبثوثة فً الكتبٌ .نظر :السالمً( ,تحفة األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص;;.777 ,6
البطاشً ,سٌؾ بن حمود بن حامد البطاشً( ,إتحاؾ األعٌان فً تارٌخ بعض علماء عمان) ,ط ,8مكتبة السٌد المستشار
الخاص -مسقط6986( ,هـ7565 -م) ,ج ,6ص; .7:محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم
المشرق) ,مصدر سابق( ,الترجمة ,)896:ص.85:
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وهو معنى قولهم( " :)6أمن أن أط أق بالجملأة" ,معنى ذلك كله جملة ,وٌسعه ما لم ٌقع التفصٌل ,وفً
هذا الوجه من التفسٌر ما ال نقدر على نقله.
والوجه الثانً وهو طرٌقة المتؤخرٌن من أهل الدعوة ,وهم المشاٌخ من زمان الشٌخ أبً عبد هللا
محمد بن بكر( ,)7وابنه أبً العباس( ,)8وأبً الربٌع( ,)9وأبً عمرو( ,):وأبً عمار(;)[ ,وأبً محمد
محمد عبد هللا بن محمد العاصمً]( ,)7وأبً محمد عبد هللا بن محمد اللنتً شٌخ المشاٌخ([ ,)8وأبً

) (6فً (أ)" :قوله" وٌبدو أنه تصحٌؾ ,وضمٌر الجمع عابد إلى العلماء المذكورٌن ومن نحا نحوهم ,والمعنى أن الجملأة
عند هإالء هً التفسٌر والتفسٌر هو الجملأة ,كما سبق قبل قلٌل ,فهم ٌطلقون لفظ الجملأة وٌرٌدون به معنى أوسع من مجرد
التلفظ بالشهادتٌن.
) (7محمد بن بكر بن أبً بكر الفرسطابً (ت995:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (8أحمد بن محمد بن بكر الفرسطابً النفوسً ,أبو العباس (ت:59 :هـ) ,عالم فذ من علماء وارجبلن ,وهو ابن الشٌخ أبً
عبد هللا محمد بن بكر النفوسً مإسس حلقة العزابة ,أخذ العلم عن أبٌه وعن أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً ,من
تبلمذته أبو عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً وؼٌره ,ترك العدٌد من المإلفات منها :القسمة وأصول األرضٌن ,وكتاب
الدٌانات ,وتبٌٌن أفعال العباد ,وؼٌرها ,كما أنه شارك فً تؤلٌؾ دٌوان العزابة مع ؼٌره من العلماءٌ .نظر :الدرجٌنً,
(طبقات المشاٌخ) ,ج ,7ص .997الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص .89محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم
أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)89:ج ,7ص.98
) (9سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً أبو الربٌع (ت976:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (:لعله :أبو عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً (ق;:هـ) ,أحد أعبلم اإلباضٌة البارزٌن بالمؽرب العربً ,أصله من ببلد
سوؾ ,نشؤ فً عصر ازدهرت فٌه الحركة العلمٌة بوارجبلن ,من شٌوخه :أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر (ت:59 :هـ),
وأبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ (ت976:هـ) ,وكان من رفقابه أبو عمار عبد الكافً (ت:75:هـ) .انتقل بٌن وارجبلن وببلد
الجرٌد وطرابلس ,له كتاب السإاالت فً أصول الدٌن وأصول الفقه وؼٌرهاٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,ج,7
ص .988الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص .658الجعبٌري( ,البعد الحضاري) ,ص( .668معجم أعالم اإلباضٌة -قسم
المؽرب)( ,الترجمة ,);75:ج ,7ص.787
);( عبد الكافً بن أبً ٌوسؾ الوارجبلنً ,أبو عمار (ت:75:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (7ساقط من (ب) .والعاصمً هو أبو محمد عبد هللا بن محمد بن ناصر بن مٌال اللواتً العاصمً (ت:88:هـ) ,كان جده
مٌال عامبل لئلمام الرستمً أفلح بن عبد الوهابٌ ,ذكر الدرجٌنً أنه ولد فً ببلد برقة ,كان عالما فقٌها ,وشاعرا أدٌبا ,تتلمذ
على أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ (ت976:هـ) وؼٌره من العلماء ,قضى شطرا من حٌاته متنقبل بٌن مواطن اإلباضٌة متعلما
ومعلماٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,ج ,7ص .975الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص( .655معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,):9;:ج ,7ص.777
) (8أبو محمد عبد هللا بن محمد اللنتً (ق;:هـ) ,كان شٌخ المشاٌخ وأستاذهم ,حٌث كانت له حلقة علم فً تٌن زراتٌن
ٌحضرها تبلمٌذ كثٌرون من سوؾ وأرٌػ ووارجبلن وؼٌرها ,ومن أشهر تبلمذته الشٌخ تبؽورٌن بن عٌسى الملشوطً.
ٌنظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,ج ,7ص .986الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص( .657معجم أعالم اإلباضٌة -قسم
المؽرب)( ,الترجمة ,):9::ج.777 ,7
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زكرٌا ٌحٌى بن أبً بكر]( ,)6وأبً زكرٌا ٌحٌى بن زكرٌا الزواؼً ,وأبً ٌحٌى زكرٌا بن أبً
بكر( ,)7وؼٌرهم كثٌر ممن ٌنسب إلى القٌام بالفن والنهوض فٌه ,أن الجملأة عندهم ال تؽنً وحدها
حتى ٌجتمع [إلٌها]( )8من تفسٌرها ما ال بد منه ,وهو أن أٌعتقد و أٌعلم أن الجملأة توحٌد ودٌن وإٌمان
()9

وإسبلم وفرض وطاعة [وحق]

():

وعدل وصواب ,وأنه الدٌن [الذي]

أتى به محمد -صلى هللا

علٌه وسلم ,-وأنه إذا قال "ال إله إال هللا" فقد نفى ك َّل معبود سوى هللا ,وأن هللا لٌس كمثله شًء,
إلى ؼٌر ذلك من مسابل التوحٌد ,منصوص ذلك كله فً الدواوٌن؛ مثل التحؾ المخزونة(;),
صل الكتب المذكورة
والجهاالت( ,)7وشرح الجهاالت( ,)8والسإاالت( ,)9فمن أراد تحقٌق ذلك فلٌح ِّ
ببحث صادق وفكر صاؾ وتمٌٌز محقق؛ حتى ٌنتهً بك البحث إلى معرفة هللا عز وجل ,وما
()65

ٌجب له من الصفات الذاتٌة والفعلٌه ,وما ٌستحٌل علٌه من الوصؾ ,والتسمٌة

له بؤسماء ذاته

وصفاته وأسماء أفعاله ,وما ٌجوز من ذلك وما ال ٌجوز ,وما ٌجوز أن ٌسمى به فً األزل وما ال
ٌجوز ,ومعرفة النبوة والرسالة والمعجزات القاطعات بصدق األنبٌاء علٌهم السبلم ,ومعرفة من

) (6ساقط من (ب) .والشٌخ المذكور هو أبو زكرٌا ٌحٌى بن أبً بكر بن سعٌد الٌهراسنً الوارجبلنً (ت976:هـ) ,ولد فً
وارجبلن بالجزابر ,تلقى العلم فً وادي أرٌػ عند أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ ,وهو صاحب كتاب :السٌرة وأخبار األبمة,
الذي اعتمد علٌه كل من كتب فً السٌر والطبقات عند اإلباضٌةٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,ج ,7ص.998
الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص( .97معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)989:ج ,7ص.9:6
) (7زكرٌاء بن أبً بكر بن سعٌد الٌهراسنً (ت::5:هـ) :هو أخو أبً زكرٌاء ٌحٌى بن أبً بكر الوارجبلنً ,صاحب
السٌرة وأخبار األبمة ,له باع فً علم النظر ,روى عنه أبو ٌحٌى إسماعٌل فلعله كان أحد تبلمٌذه ,كما أن السوفً ٌستشهد
بؤقواله فً كتاب السإاالت ,عرؾ بالمشٌخة والتقوى ,وكانت حوله حلقة علمٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ) ,مصدر
سابق ,ج ,7ص .998محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,ج ,7ص,6::
(الترجمة ,)889 :ج ,7ص.6:6
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (أ).
);( ٌنظر :أبو الربٌع( ,التحؾ المخزونة) ,ص 878وما بعدها.
) (7كتاب متن الجهاالت فً علم التوحٌد ,من تؤلٌؾ الشٌخ تبؽورٌن بن عٌسى الملشوطً (ق::هـ) ,حققه ونٌس عامر ,ونال
به درجة الدكتوراه من جامعة الزٌتونة ,نوقشت سنة698;:مٌ ,وجد لدى الباحث نسخة إلكترونٌة منه.
) (8شرح لمتن الجهاالت المذكور ,وصاحب الشرح هو الشٌخ أبو عمار عبد الكافً (ت قبل7:5:هـ) ,صاحب كتاب
الموجز ,وقد سبقت ترجمته.
) (9كتاب السإاالت ألبً عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً (ق;:هـ) ,مخطوط سبقت اإلحالة إلٌهٌ ,نظر :السوفً,
(السإاالت) ,مصدر سابق ,اللوح.7;:
) (65معطوؾ على قوله" :معرفة هللا عز وجل".
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ضها]
ضها [من أن أق أ
أٌن خرج من الجملأة من خرج منها بعد إقراره بها ,ومن أٌن أن أق أ

()6

بعدما أثبتها

وأقرَّ بها ,ومعرفة الحكم علٌه فً الدنٌا واآلخرة.
الوجه الثالث طرٌقة المتؤخرٌن الذٌن وضعوا عقابد المبتدبٌن ,وهو التوحٌد الصؽٌر الذي أٌسبق
إلى األطفال الصؽار ,و أت أعلَّمه النسوان والعجزاء والعٌال واألهلون والممالٌك ,وال إٌمان وال إسبلم
عندنا دون النطق بذلك واعتقاده ,وجعلوه على وجهٌن :وجه منه ٌتم به إٌمانه وإسبلمه بٌنه وبٌن
()7

الناس ,ووجه منه ٌتم به إٌمانه [وإسبلمه]

بٌنه وبٌن هللا تعالى بعد العمل بالفرابض

()8

واجتناب

المحرمات .فمن أٌن لهم هذه الطرٌقة وهم لم ٌقتصروا على الجملأة األولى التً اقتصر علٌها
ِّ
المرخصون ,الذٌن اعتمدوا على قوله(" )9وما جاء به حق" أنه داخل فً معناه جمٌع تفسٌر الجملأة
ومعانٌها ,ولم ٌستوفوا أٌضا مقتضى الجملأة ومعانٌها وما تضمنته من التفسٌر مثل اآلخرٌن ,فإلى
أي مس أند ٌسندون إلٌه هذه المقالة؟ ومن أٌن أخذوا االقتصار علٌها بالنطق واالعتقاد دون ما سواها
من تفسٌر الجملأة؟ مثل معرفة اإلٌمان واإلسبلم والدٌن والتوحٌد أنه إفراد هلل ,ونفً التشبٌه عنه,
وأنه ال ٌوصؾ بشًء من صفات ؼٌره ,ومعرفة الشرك أنه مساواة هلل بؽٌره ,ووالٌة المسلمٌن
وبراءة الكافرٌن([ ,):وؼٌر هذا كثٌر](;) ,ومعرفة آد أم ومحمد صلى هللا علٌهما وجبرٌ أل والقرآن,
وؼٌر هذا كثٌر .فاهلل أعلم من أٌن صاروا إلى هذا وجعلوه عقٌدة وشرَّ عوه طرٌقة ,أما الجم ألة فلهم
فٌها قوله عز وجل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ البقرة 78::اآلٌة كلها ,وقوله :ﮋ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ البقرة ,68; :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ آل عمران 89 :فً السورتٌن ,وقوله:
ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ البقرة 677 :اآلٌة كلها ,وقوله ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (أ).
) (8فً (ب) و (ج)" :بعمل الفرابض".
) (9أي قول المكلَّؾ ,الذي اجتمعت فٌه شرابط التكلٌؾ من العقل والبلوغ وقٌام الحجة.
) (:كذا ,ولعل الصواب أن نقول :والبراءة من الكافرٌن؛ ألن الفعل "تبرأ" ال ٌتعدى إلى مفعوله بنفسه ,فبل بد من واسطة,
وهً هنا حرؾ الجر"من".
);( ساقط من (ب) و (ج).
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العشر دون ؼٌرها( ,)6فاهلل
ﮑﮊ النساء 68; :اآلٌة ,والبحث والتعجُّ ب من اقتصارهم على أ
أعلم.
وأما قولهم فٌمن كان على دٌن نبً من األنبٌاء ولم تقم علٌه الحجة بالشرٌعة التً بعده أنه أٌسعه ما
لم تقم علٌه الحجة بما بعده؛ فإن معولهم فٌه على قوله تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ التوبة ,66: :ووجه توسعة رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
()7

لمن كان على الدٌن ما لم تقم
()9

[والشرٌعة]

()8

علٌه الحجة؛ هو أن من أتى إلٌه
():

وانصرؾ إلى أهله؛ فٌنسخ بعدأ ه

وآمن به وأخذ علٌه الدٌن

بعض ما ذهب به مما هو فً ٌده بتحلٌل أو

)ٌ (6شٌر الشارح هنا إلى ما ذكره الشٌخ أبو حفص عمرو بن جمٌع فً "مقدمة التوحٌد" أو "عقٌدة التوحٌد" ,وقد تبعه على
ذلك من تبعه ممن جاء بعده من العلماء ,وقد استنكر الشارح هذا الكبلم كما ترى ,وتعجب من اقتصارهم على المسابل العشر
دون ؼٌرها ,وتساءل عما ٌستندون إلٌه فً هذا التفصٌل وذلك التقسٌم ,وأنا أنقل هنا نص العبارة كاملة من مقدمة التوحٌد
حتى ٌتبٌن للقارئ ما ٌعنٌه الشارح بقوله هذا ,قال أبو حفص عمرو بن جمٌع" :إن سؤل سابل فقال :ما أصل الدٌن؟ فقل:
الدٌن هو التوحٌد؛ لقوله تعالى" :إن الدٌن عند هللا اإلسبلم" ,واإلسبلم ال ٌتم إال بقول وعمل .أما القول :فشهادة أن ال إله إال
هللا وحده ال شرٌك له ,وال ند ,وال ضد ,وال قرٌن ,وال شبٌه ,وال مثٌل ,وأن محمدا عبده ورسوله ,وأن ما جاء به حق من
عند ربه .وأما العمل فاإلتٌان بجمٌع الفرابض؛ فهذه ثبلثة أقاوٌل ,من جاء بهن تامة ولم ٌنقص منهن شٌبا كمل توحٌده فٌما
بٌنه وبٌن الخبلبق .وأما فٌما بٌنه وبٌن هللا تعالى فحتى ٌؤتً بعشرة أقاوٌل :أما األول فاإلٌمان بجمٌع المبلبكة ,واألنبٌاء,
والرسل ,وجمٌع الكتب التى أنزلت على جمٌعهم ,والموت ,والبعث ,وٌوم القٌامة ,والحساب ,والعقاب ,والجنة ,والنار,
وجمٌع ما كان وما ٌكون وما هو كابن فاهلل هو المكون له؛ فهذه عشرة أقاوٌل ,من جاء بهن تامة لم ٌنقص منهن شٌبا كمل
توحٌده فٌما بٌنه وبٌن هللا تعالى والخبلبق .فمن ترك واحدة منهن فقد أشرك باهلل" .وتعقب عبارته األخٌرة هذه شارحه بدر
الدٌن الشماخً فقال" :قوله" :فمن ترك واحدا منها فقد أشرك" ,تقدم ما فٌه من الخبلؾ ومن وسَّع؛ ألن رسول هللا إنما ٌدعو
إلى الجملة ,وبها ٌخرج المستجٌب من الشرك إلى اإلٌمان...إلخ" .هذا ,وٌفهم من كبلم الشٌخ أبً طاهر الجٌطالً فً كتاب
"قناطر الخٌرات" أن هذه العشر لٌست للحصر ,وإنما هً مما ٌجري مجرى األمهات فً أصول االعتقادات ,ولذلك فقد
أضاؾ إلى هذه العشر المسابل عشرا أخرى ,فصار المجموع عشرٌن مسؤلةٌ .نظر :عمرو بن جمٌع( ,مقدمة التوحٌد
وشروحها) ,مصدر سابق ,ص 87وما بعدها .الجٌطالً( ,قناطر الخٌرات) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .7:8الجٌطالً,
(قواعد اإلسالم) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .67الثمٌنً ,عبد العزٌز بن إبراهٌم الثمٌنً المصعبً (ت6778:هـ)( ,معالم
الدٌن) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ698; -م) ,ج ,7ص.99
) (7فً (ج)" :حتى تقوم".
) (8فً (ب) و (ج)" :من أتى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم".
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ب) و (ج)" :فنسخ به" .وهذا خطؤ بداللة سٌاق الكبلم.
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()6

بتحرٌم؛ ولم أٌعرؾ ولم تقم علٌه الحجة [به؛ فواسع له ذلك أبدا ما لم تقم علٌه الحجة به]

بمبلقاة

النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أو بخبر األمناء ,على االختبلؾ الذي فً قٌام الحجة ,وهللا أعلم.
وأما الموقوفات التً وقفهن الشٌخ -رضً هللا عنه -فً سابر هذا الفصل وفً الفصل الثانً بعده,
وطلب فٌهن الجواب الصرٌح بدلٌل صحٌح أو بتقلٌد صحٌح؛ فلست ممن أٌ ُّ
باره وال ممن
شق ؼ أ
آثاره ,وبعدما اهتممت بالجواب فٌهن أو فً بعضهن مما وجدته فً آثار الموافقٌن
ٌخالؾ
أ
والمخالفٌن نصا وقٌاسا واستخراجا ,وأخذت فً تبٌٌض شرحهن أو شرح بعضهن ,ثم رأٌت بعد
ذلك أن أطوي ثو أبه على عز ,وأتق َّنع بط ٌِّه عن نشره(- ,)7رحمه هللا -وؼفر له.

فصل :مسؤلة وهل ٌصح أن ٌكلؾ هللا ُ عباده وٌؤمرهم وٌنهاهم بؤوامره ونواهٌه وال مثوبة وال
عقوبة؟ وهل ٌسوغ أن ٌؤمرهم وٌنهاهم وٌجعل مثوبتهم ترك عقابهم إن أطاعوا ،وإن عصوا
ٌعكس ذلك؛ أن ٌؤجرهم على الطاعة وال ٌعاقبهم على المعصٌة؟ ،وتكون مإاجرةُ
فٌعاقبهم؟ أو
ُ
الطابعٌن ثوابهم وحرمانُ الثواب للعاصٌن عقابهم ،وهل ٌسوغ أن ٌجعل التكلٌؾ مإبدا ال آخر له
والثواب والعقاب فً خالل ذلك ،ال آخر للتكلٌؾ وال للجزاء؟ وهل ٌسوغ فً العقل أن ٌكون
الجزا ُء منقطعا كما ٌنقطع العمل؟ أو ٌجعل إحدى المثوبتٌن منقطعة واألخرى دابمة؟ الجواب :أن
هذا كله ساب ٌػ فً العقل ال استحالة له ،ولٌس منه شًء ٌُبطل الحكمة إال المسؤلة األولى ،وهً
أن ٌكلفهم وال مثوبة وال عقوبة ،وإلى الرد على أهلها أشار القرآنُ الحكٌم فٌما ذكرناه أوال
ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ ص ،2٧ :منع منه الشر ُع والعقل ُ جمٌعا ،أما الشرع
فالذي سمعت ،وأما العقل ففٌه طرؾ من العبث كما قال هللا عز وجل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮊ المإمنون ،005 :على تناقض المعنى أن ٌكون التكلٌؾ وال ثواب
ورجوع الوجوب إباحة واإلباحة واجبة عٌنُ التناقض ،وذلك
وال عقاب ،فهذا عٌن اإلباحة،
ُ

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7لعل المقصود :أنه رأى بعد ما كتب فً شرح هذه المسابل ما كتب أن ٌطوي ما كتبه وسطره على اعتزاز منه وفخر,
وأن عدم شرحه لهن ووقوفه فٌهن -كما وقؾ صاحب المتن -ال ٌنقص من قدره شٌبا ,فلٌس هو ممن ٌشق ؼباره -كما قال-
َّ
وسطره .والعبارة فً (ب) و (ج)" :أن أطوي ثوبه
وال ممن ٌفوق الشٌخ علما وفهما ,ولذلك آثر أن ٌقتنع بعدم نشر ما كتبه
على ؼمره وأقتنع بطٌه على نشره".
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محال؛ إذ ال معنى ٌدعوهم إلى فعل ما أ ُمروا به ،وال معنى ٌز ُجرهم عن فعل ما ُنهوا عنه ،فهو
عٌنُ اإلباحة وعٌنُ العبث.
()6

الشرح :قال المفسر[ :فالتكلٌؾ فً]

المسؤلة األولى إن كان كبلم الشٌخ فٌها على العموم فً
()7

المبلبكة والجن واإلنس؛ إذ هإالء الثبلثة

هم المكلَّفون المؤمورون المنهٌون الملزومون ,أم

كبلمه على تكلٌؾ الجن واإلنس خاصة؛ إذ هم الموعودان بالجنة والنار ,أم كبلمه فً بنً آدم
()8

خاصة .فإن كان كبلمه على الجمل الثبلث

فالمبلبكة علٌهم السبلم ثوابهم القرب والكرامة

()9

والسعادة ,فسعادتهم قربهم ,وكرامتهم مراقبتهم

أوامر هللا ,ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
أ

ﭱ ﮊ األنبٌاء ,77 :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ التحرٌم ,; :ﮋ ﭩ
ﭪ ﮊ األنبٌاء ,7; :ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ األنبٌاء ,75 :فثوابهم مع تكلٌفهم,
وتكلٌفهم مع ثوابهم ,وهم سعداء من كل وجه ,وال عقاب علٌهم؛ إذ ال معصٌة منهم طرفة عٌن,
وٌقابلهم األشقٌاء الذٌن ال سعادة لهم ,وهم أخدأ أمة إبلٌس كما كانت المبلبكة عبٌد هللا( ,):وقد خلقوا
للشقاء والطرد والبعد كما خلقت المبلبكة للقرب والسعادة والكرامة؛ إذ هم أبدا فً عصٌان وعناد
وعتو ,وهم مكلَّفون ملزومون [مؤمورون](;) ,وهم مع ذلك عاصون معا أقبون مطرودون ,تكلٌفهم
مع عقابهم ,وعقابهم مع تكلٌفهم ,فهاتان الجملتان على هذا المثال .والمبلبكة فً اآلخرة أخدأ م
المسلمٌن ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ الرعد ,79 - 78 :ومنهم

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (أ)" :هإالء الثبلث" بصٌؽة المذكر ,وهذا خطؤ ألن القاعدة فً األعداد من ثبلثة إلى تسعة أن تخالؾ المعدود تذكٌرا
وتؤنٌثا.
)ٌ (8عنً بالجمل الثبلث :جملة المبلبكة واإلنس والجن ,كما ٌدل على ذلك سٌاق الكبلم .والذي فً (ب) و (ج)" :على
الجمل الثبلثة" بصٌؽة المإنث ,وهذا خطؤ؛ ألن األعداد من ثبلثة إلى تسعة تخالؾ المعدود تذكٌرا وتؤنٌثا ,كما سبق التنبٌه
علٌه قبل قلٌل.
) (9فً (ب) و (ج)" :وكرامتهم وموافقتهم أوامر هللا".
) (:كذا فً (أ) وفٌه شًء من التعدٌل ,واللفظ قبل التعدٌل "عبدة هللا" وهو األقرب إلى سٌاق الكبلم؛ ألنه فً مقابل "خدمة
إبلٌس" ,والعبارة فً (ب) و (ج)" :كما كانت المبلبكة عبدوا هللا".
);( ساقط من (ب) و (ج).
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()6

خزنة النار

ؼبلظ شداد ,والشٌاطٌن َّ
معذبون مكبَّلون مؽلولون [فً النار]( ,)7ال ٌف َّتر عنهم ,وهم

جنود أبلٌس أجمعون.
وأما التكلٌؾ وال مثوبة وال عقوبة فعلى أصل األشعرٌة فهو جابز؛ ألن الثواب عندهم أمن م أن هللا
()8

وفضل

وال واجب علٌه ,والعقاب عدل منه ,حٌث هو ال شرٌك له فً ملكه وال مد ِّبر معه فً

جمٌع
تكلٌؾ ما ال ٌطاق( )9وإٌبلم البريء ,فلو عذب هللا عز وجل عندهم
جوزوا
األمر ,ومن ههنا َّ
أ
أ
ؼٌر مستنكر عندهم وال قبٌح؛ ألنه هو الذي خلقهم وأوجدهم ,ففعله كله
النبٌٌن والمرسلٌن لكان أ
حكمة وعدل ,وال ٌقع منه جور وال ظلم؛ حٌث الجور والظلم هو التصرؾ فً ملك الؽٌر وال ؼٌر
تكلٌؾ المحال عقبل,
جوز بعضهم
معهٌ ,فعل فً ملكه ما ٌشاء ,و أٌحكم فً خلقه ما ٌرٌد ,حتى َّ
أ
وسوؼه بعضهم شرعا ,واستدلوا بقوله :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ البقرة ,78; :فلوال
إمكانه عندهم شرعا لم ٌإمروا أن أٌستعفوا منه( .):وعلى أصل المعتزلة واإلباضٌة ال ٌجوز أن
ٌؤمرهم إال وٌجعل مع األمر داعٌا ٌدعوهم إلى الفعل وٌر ِّؼبهم فٌه ,وال أن ٌنهاهم إال وٌجعل مع
النهً زاجرا ٌن ِّفرهم عنه وٌبعدهم منه ,وال ٌجوز عندهم تكلٌؾ ما ال ٌطاق ,وال تكلٌؾ المحال,
وأنه قبٌح شرعا وعقبل؛ إذ ال ٌلٌق برحمة الرحٌم ,وال بحكمة الحكٌم العلٌم ,قال هللا سبحانه:
ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ النساء ,78 :وقال :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ
البقرة ,68: :وقال :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ النساء ,697 :وأما أن
ك ثوابهم بالمعصٌة؛ فهو جابز
ك عقابهم فً الطاعة ,أو ٌجعل عقا أبهم تر أ
ٌكلفهم وٌجعل ثوا أبهم [تر أ
) (6فً (ب) و (ج)" :ومنهم خدمة النار" ,والمعنى واحد.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (أ)" :من هللا وفضله".
) (9القول بجواز تكلٌؾ ما ال ٌطاق مشهور عند األشاعرة ,وخالفهم فً ذلك المعتزلة وؼٌرهم ,وقد نسبه إلى األشعري إمام
الحرمٌن والؽزالً وؼٌرهما ,وتبعه فً ذلك كثٌر من أتباعه ,واستدلوا على ذلك بقوله تعالى" :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا
به" ,وخالؾ فً ذلك الؽزالً من األشعرٌة فاختار فً "المنخول" استحالة التكلٌؾ بما ال ٌطاقٌ .نظر :الجوٌنً( ,البرهان),
مصدر سابق ,ج ,6ص .6:الؽزالً( ,المنخول) ,مصدر سابق ,ص .77الرازي( ,المحصول) ,مصدر سابق ,ج,7
ص .76:القرافً( ,شرح تنقٌح الفصول) ,ج ,6ص .698التفتازانً ,مسعود بن عمر بن التفتازانً (ت797:هـ)( ,شرح
التلوٌح على التوضٌح) ,تحقٌق :الشٌخ زكرٌا عمٌرات ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص.8;7
اإلسنوي ,عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي (ت777:هـ)( ,نهاٌة السول شرح منهاج الوصول) ,تحقٌق :عبد القادر
محمد علً ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6975( ,هـ6999 -م) ,ص.;7
) (:فً (ب) و (ج)" :لما أمروا أن ٌستؽفروا منه".
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()6

عقبل وممنوع]

شرعا ,بدلٌل قوله :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ الكهؾ ,85 :وقوله:

ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ الزلزلة,8 - 7 :
هذا مع عدم التوبة ومع وجود اإلصرار ,وقد قال بعضهم فً الجن إن ثوا أبهم هو ترك عقابهم,
وثواب الطابعٌن منهم النجاة من النار دون دخول الجنة ,واستدل بقوله تعالى :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ
أ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ األحقاؾ ,86 :ولم ٌقل وٌدخلكم الجنة ,والصحٌح أنهم مثل بنً آدم,
والكبلم على الجابز عقبل وشرعا.
وأما أن ٌفاوت بٌن حكم التكلٌؾ

()7

فٌثٌب على الطاعة وال ٌعاقب على المعصٌة أو العكس؛ فهذا

على أصولنا سابػ عقبل وشرعا ,فؤهل الجنة قد أثابهم على الطاعة ولم ٌإاخذهم بالمعصٌة ,وأهل
النار قد عاقبهم على المعصٌة وأبطل ثواب طاعتهم بمعصٌتهم.
وقوله" :وتكون مإاجرة الطابعٌن ثوابهم" ,لم ٌتضح لً ما مقصده من هذه المإاجرة ,وال إلى
()8

صدأ التناصؾ
من ٌذهب بها ,وكذلك الثواب بعدها ,فاهلل أعلم .فإن كان أق أ

والعدل والتسوٌة فً

التمثٌل فهذه معاملة بالعدل دون الفضل ,فهو سابػ عقبل ممنوع شرعا؛ حٌث الوعد الجمٌل ال
ٌتبدل لقوله تعالى :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ األنعام 6;5:إلى ما ال ٌدخل تحت التقدٌر
صدأ فً المعصٌة إلى أن تبطل حسناته
ﮋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﮊ الزمر ,65 :وكذلك إن أق أ
وتحبط طاعته من ؼٌر عقاب زابد؛ فهذا أٌضا سابػ عقبل ممنوع شرعا لقوله :ﮋ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ المإمنون.658 :

) (6ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :وأما أن ٌتفاوت حكم التكلٌؾ" ,والمعنى واحد.
) (8فً (ب) و (ج)" :فإن كان قصد التقابل...إلخ".

9:

()6

وقوله" :أن ٌكون التكلٌؾ مإبدا ال آخر له" فهذا أٌضا ممنوع عقبل وشرعا ,فالعقل [ٌثبت]

أن

ما ثبت ابتداء وجب انتهاء( ,)7وما له بداٌة فله نهاٌة ,وإن عارض فً هذا من عارض بحركات
أهل الخلدٌن( ,)8وبتضعٌؾ العدد المركب إلى ما ال ٌتناهى ,فهذا ؼٌر مقنع وال محصو أل تحته,
فإن العدد إما أشفع وإما أوتر ,فال َّشفع متناه [والوتر متناه]( ,)9والحركات متعاقبة ,حدوث هذه فناء
هذه ,وفناء هذه حدوث هذه ,والكل متناه .وأما الشرع فهو ما أخبر هللا عنه أن الدنٌا دار عمل
واآلخرة دار جزاء ,وال عمل فً اآلخرة كما أنه ال جزاء على الحقٌقة فً الدنٌا.
وقوله فً انقطاع الجزاء كانقطاع األعمال( ,):هذا سابػ عقبل ممنوع شرعا عندنا وعند القدرٌة,
(;)

و[هو]

اعتقاد السُّنٌة فً عقاب الموحدٌن دون ثوابهم؛ فإن ثواب الموحدٌن عندهم مإبد وعقابهم

منقطع ,وقال جهم بن صفوان( )7هو وأتباعه من المجبرة( :)8ال باق ؼٌر هللاٌ ,عنً فً اآلخرة تفنى
الجنة والنار ,والمسلمون والكافرون .فهو كافر بذلك ومنافق ,وقٌل مشرك ,ولم ٌقل بمقالته هذه
ولم ٌصوِّ به أحد من أهل اإلسبلم.

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ج)" :أن ما ثبت ابتداإه وجب انتهاإه".
)ٌ (8عنً بذلك أهل الجنة وأهل النار ,أي أن هناك من عارض فً هذه المسؤلة ,وقال بؤن حركات أهل الجنة وأهل النار ال
تتناهى؛ ألنهم فً خلود دابم ,وكذا القول أٌضا فً العدد المركب ,وقد أجاب الشارح عن هاتٌن الشبهتٌن كما ترى.
) (9ساقط من (ج).
) (:نقل عبارته بمعناها ,وقد سبقت فً المتن ,وقوله "هذا سابػ عقبل ممنوع شرعا...إلخ" هو من كبلم الشارح.
);( ساقط من (أ).
) (7جهم بن صفوان (ت678:هـ) ,أبو محرز الراسبً موالهم ,السمرقندي ,رأس الجهمٌة الذي ٌنسبون إلٌه من المجبرة,
ظهرت بدعته بترمذ ,وقتله سالم بن أحوز المازنً فً آخر ملك بنً أمٌة ,كان ذا فكر وجدال ومراء .ذهب إلى أن اإلنسان
ال ٌوصؾ باالستطاعة على الفعل ,بل هو مجبور بما ٌخلقه هللا تعالى من األفعال ,وقال أنه ال ٌجوز أن ٌعلم هللا تعالى الشًء
قبل خلقه ,ومنها أنه قال إن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ,ومنها أن النار والجنة ٌفنٌان بعد دخول أهلهما إلٌهما ,قال ألنه
ال ٌتصور حركات ال تتناهى أوال فكذلك ال ٌتصور حركات ال تتناهى آخراٌ .نظر :الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج;,
ص; .7الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,ج ,66ص .6;5الزركلً( ,األعالم) ,ج7و ص.696
) (8المجبرة أو الجبرٌة :القابلون بالجبر ,والجبر هو إسناد فعل العبد إلى هللا تعالى ,بمعنى أن اإلنسان ٌكون مجبورا على
أفعاله ولٌس له فً ذلك اختٌار ,والقابلون بذلك هم الجهمٌة أتباع جهم بن صفوان (ت678:هـ) ,والشهرستانً فً الملل
والنحل جعل الجبرٌة على أصناؾ" :الجبرٌة الخالصة وهً التً ال تثبت للعبد فعبل وال قدرة على الفعل أصبل ,والجبرٌة
المتوسطة وهً التً تثبت للعبد قدرة ؼٌر مإثرة"ٌ .نظر :الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.8:
الجرجانً( ,التعرٌفات) ,مصدر سابق ,ص .;7الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.779

;9

أصل :ومن أوجب ُ
شكر ال ُمنعم ومنع ُكفره عقال -وهو قول المعتزلة( -)0أجاز التكلٌؾ بال ثواب،
ُ
والسالمة من العقاب فر ٌع من الثواب،
فرع من العقوبة [ٌنوب عن العقاب](،)2
وحرمانُ الثواب
ٌ
ٌ
سابػ ؼٌر مستحٌل ،وهذا بعد تبدٌل الخلقة وتؽٌٌر الصورة ،وأما على حالتهم هذه
وباقً الفصل
فال ٌلٌق بهم ،والحكمة تر ُكهم على ما هم علٌه؛ كما قال عمرو بن الفحٌل الزبٌدي( ،)3وذلك أن
قومه بنً زبٌد ارتدوا حٌن بلؽتهم وفاةُ رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ،-وكان ابنُ الفحٌل
مسلما مهاجرا ،فقام فً قومه خطٌبا فقال فً آخر كالمه" :إن هللا تعالى [جعل]( )4الحكم على ما
ظهر ،والجزاء على ما بطن ،ولو أراد تبارك وتعالى أن ٌؤخذ الناس بؤمر عٌانا وٌقطع أسباب
ُ
القدرٌة دوام
الرجاء والخوؾ لحول الصنعة عما هً علٌه حتى ٌزٌد فً اإلنذار"( .)5وأبطلت
التكلٌؾ؛ ألن فً دوامه -قالوا -بطالن الجزاء ،وال أدري قولهم إذا كان الجزاء فً خالل ذلك،
ونسوا قولهم أن شكر المنعم واجب عقال ،والمكلؾ ال ٌنفك من النعمة ،ولم ٌدروا أن قضاء

) (6فً (ب) و (ج)" :وهم المعتزلة" .ومسؤلة شكر المنعم هل هو واجب عقبل أم شرعا؟ من المسابل التً وقع فٌها الخبلؾ
بٌن العلماء ,فالمعتزلة أوجبوا شكر المنعم من جهة العقل ,بناء على أصلهم فً التحسٌن والتقبٌح العقلٌٌن ,ووافقهم على ذلك
الصٌرفً وابن سرٌج وابن أبً هرٌرة وؼٌرهم ,وذهب الجمهور إلى أن شكر المنعم واجب بالشرع دون العقل ,فالحسن ما
حسنه الشرع والقبٌح ما قبحه الشرعٌ :نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,ص; .8الجوٌنً( ,البرهان) ,ج,6
ص .66الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .86الؽزالً( ,المنخول) ,ص .69الرازي( ,المحصول) ,ج ,6ص .697اآلمدي,
(اإلحكام) ,ج ,6ص .77السبكً( ,اإلبهاج) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .688الزركشً( ,البحر المحٌط) ,مصدر سابق ,ج,6
ص.699
) (7ساقط من (أ).
) (8فً (أ)" :عمر بن العجٌل الزٌدي" ,وفً (ب) و (ج)" :عمر بن العجٌل الزبٌدي" .والصواب :عمرو بن الفحٌل الزبٌدي
كما فً اإلصابة ,قال ابن حجر" :عمرو بن الفحٌل ,بفاء ثم مهملة ,مصؽرا ,الزبٌدي ,ذكره وثٌمة فً كتاب الردة عن ابن
إسحاق ,قال :لما انتهى موت النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى بنً زبٌد ,وكان رأسهم عمرو بن الفحٌل وكان مسلما مهاجرا,
فتكلم عمرو بن معدٌكرب ودعا إلى الردة ,فؽضب عمرو بن الفحٌل وعمرو بن الحجاج ,وكان لهما فضل فً رٌاستهما,
فقال ابن الفحٌلٌ :ا معشر زبٌد ,إن كنتم دخلتم فً هذا الدٌن راؼبٌن فحاموا علٌه ,أو خابفٌن من أهله فتحصّنوا به وال
تظهروا للناس من سرابركم ما ٌعلم َّ
هللا فٌظهروا علٌكم بها...إلخ"ٌ .نظر :ابن حجر العسقبلنً ,أحمد بن علً بن حجر
العسقبلنً (ت8:7:هـ)( ,اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة) ,تحقٌق :عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ,ط ,6دار الكتب العلمٌة-
بٌروت696:( ,هـ699: -م) ,ج ,9ص.::9
) (9ساقط من (ب).
) (:لم أجد عنه هذه العبارة ,وقد سبق ما نقله عنه ابن حجر فً اإلصابة ,وما قاله لقومه حٌن أرادوا االرتداد عن اإلسبلم,
ولم أجد قصته تلك أٌضا عند ؼٌر ابن حجر.
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الواجبات دٌن( ،)0وال ثواب على قضاء الدٌون ،وفً سلب النقم أعظم النعم(.)2
أوجب
الشرح :قال المفسر :قوله "أجاز التكلٌؾ بال ثواب" لٌس بسدٌد ,وأس ُّد منه أن ٌقول
أ
التكلٌؾ؛ إذ الشكر الواجب( )8نفسه هو التكلٌؾ ,حٌث التكلٌؾ فً حقٌقته فعل المكلِّؾ فً المكلَّؾ
فعبل ٌلزمه كلفة أي مشقة ,فالمكلَّؾ ال ٌنفك من نعمة ٌجب علٌه شكرها أبدا ,فهو مستؽرق الوقت
فً التن ُّعم ,والشكر واجب علٌه ,وهو مكلَّؾ به شاق علٌه ,فؤٌن الثواب؟ وقوله" :وحرمان الثواب
فرع من العقاب" ٌقول إذا كان التكلٌؾ شاقا على المكلَّؾ متعبا له ثم ال ثواب له فهذا فرع من
ٌ
العقاب؛ حٌث العقاب منع المنفعة وإٌصال المضرة إلى المعا أقب بها ,هذا حٌث المنفعة ممنوعة,
والتكلٌؾ نفسه تعب ومشقة ,فؤيُّ عقوبة وأيُّ خسران أعظم من تعب وعناء بؽٌر أجر وال جزاء؟!
ُ
فرع]
[وقوله](" :)9
والسالمة من العقاب [ ٌ

()5

من الثواب" أال ترى إلى إشارات القرآن العظٌم إلى

هذا المعنى بنفسه فً القرٌن إذا ا َّطلع على قرٌنه فرآه فً سواء الجحٌم كٌؾ ٌقول له :ﮋ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ الصافات ,:7 :وقول أصحاب الجنة :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ األعراؾ ,98 :وؼٌره فً القرآن كثٌر.
وقوله" :وهذا" إشارة إلى الثواب والعقاب خاصة دون التكلٌؾٌ ,عنً أنه إنما ٌتحقق الثواب
صنعة ,بعد فناء الدنٌا وذهابها وإتٌان
والعقاب الذٌن هما ثمرة التكلٌؾ بعد تبدٌل الخلقة وتحوٌل ال أ
اآلخرة وإقبالها ,فؤما والحال هذه فبل؛ ألن حكم أة هللا وقدر أته اقتضت تعجٌ أل التكلٌؾ [والعمل]

(;)

وتؤخٌر الجزاء ,ولذلك جع أل التكلٌؾ والعمل منقطعا والثواب مإبدا ,ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
أ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ هود ,678 :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ األنعام ,:9 :وقول

) (6فً (ب)" :أن قضاء الواجب دٌن".
) (7قلب العبارة فً (ب) و (ج) فقال" :وفً سلب النعم أعظم النقم" ,والمعنى صحٌح على كبل العبارتٌن ,ولكن المعنى
األول أنسب لسٌاق الكبلم.
) (8فً (ب) و (ج)" :إذ شكر الواجب" ,على اإلضافة.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:ساقط من (ب) ,وقد سبق نص العبارة فً المتن.
);( ساقط من (ج).
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ابن الفحٌل :لو انقطع أسباب الرجاء والخوؾ النقطع العمل وبطل التكلٌؾ()6؛ ألن أعمال المكلَّفٌن
بحسب رجابهم وخوفهم ,فالرجاء ٌدعوهم إلى العمل ,والخوؾ ٌزجرهم عن الترك ,طمعا فً
الوعد المنتظر ,وخوفا من الوعٌد المتو َّقع ,فتقاضاهم الطبع بمبلحظة األمرٌن ,وساقهم ذلك إلى
التكلٌؾ ,وهذا من حكمة الحكٌم ,وهللا هو الحكٌم العلٌم.

) (6نقل عبارة ابن الفحٌل بمعناها ,وقد سبقت فً المتن.
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()0

باب[ :فً حال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قبل مبعثه]

هل كان رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -متعبدا عارفا باهلل عز وجل وبدٌنه قبل مبعثه؟ أو هل
ُ
صلوات هللا علٌهم وعلٌه أجمعٌن؟( .)2اعلم أن بعض
كان متعبدا بشرٌعة أحد قبله من الرسل
الفقهاء تكلموا فً هذا على قدر حدسهم وظنهم ،قالت األشعرٌة :قد عرؾ هللا عز وجل وعرؾ
مر وقع فً قلبه من قبل هللا عز وجل ،فصانه به حتى
دٌنه الذي ٌخصه قبل مبعثه ،وذلك أنه أ ٌ
جاءه الحق فً ؼار حراء ،والدلٌل ُ علٌه قول ُ عابشة أم المإمنٌن -رضً هللا عنها -قالت" :كان
()4
رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -تحن ُ
ث( )3فً ؼار حراء أٌام رجب ،حتى أتاه الحق [وهو]
فً ؼار حراء ،وكان قبل مبعثه -صلى هللا علٌه وسلمٌ -رى الرإٌا فتجً ُء مثل فلق الصبح"(،)5
وحدٌ ُثه أٌضا مع زٌد بن عمرو( )6قال( :إنه ألول ُ من بؽض إلً عبادة األوثان)( ،)٧وذلك أنه لقٌه
بطرٌق الطابؾ ومعه زٌد بن حارثه ،وكان زٌ ٌد مهجورا عند أهل مكة ،فلقٌه قرب المزدلفة،

) (6ما بٌن المعكوفٌن هو من وضع المحقق.
) (7فً (ب) و (ج)" :صلوات هللا علٌهم أجمعٌن".
)" (8أي ٌتعبَّدٌ ,قال فبلن ٌتح َّنث :أي ٌفعل فعبل ٌخرج به من اإلثم والحرج ,كما تقول ٌتؤثم وٌتحرج إذا فعل ما ٌخرج به من
اإلثم والحرج" .وسٌؤتً فً الشرح زٌادة بسط فً معنى "ٌتحنث"ٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج,6
ص.999
) (9ساقط من (أ) و (ب).
) (:أخرجه البخاري ( ,)8بدء الوحً ,كٌؾ كان بدء الوحً إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم .-ومسلم ( ,)7:7كتاب
اإلٌمان :باب بدء الوحً إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم .-كبلهما من طرٌق عابشة ,فً حدٌث طوٌل بلفظ مختلؾ ,ولم
ٌذكرا فٌه أن التحنث كان فً أٌام رجب.
);( زٌد بن عمرو بن نفٌل بن عبد العزى القرشً العدوي ,والد سعٌد بن زٌد أحد العشرة ,وابن عم عمر بن الخطاب,
ٌجتمع هو وعمر فً نفٌل .سبل عنه النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فقالٌ " :بعث أمة وحده ٌوم القٌامة " .وكان ٌتعبد فً
الجاهلٌة ,وٌطلب دٌن إبراهٌم الخلٌل -صلى هللا علٌه وسلم ,-وٌوحد هللا تعالى ,وٌقول :إلهً إله إبراهٌم ,ودٌنً دٌن إبراهٌم.
وكان ٌعٌب على قرٌش ذبابحهم ,وال ٌؤكل مما ذبح على النصب ,اجتمع به رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بؤسفل بلدح قبل
أن ٌوحى إلٌه ,وكان ٌحًٌ الموءودةٌ .نظر :أبو نعٌم ,أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهانً (ت985:هـ)( ,معرفة
الصحابة) ,تحقٌق :عادل ٌوسؾ العزازي ,ط ,6دار الوطن للنشر -الرٌاض6969( ,هـ6998 -م) ,ج ,8ص .6688ابن
األثٌر ,أبو الحسن علً بن محمد الجزري (ت;85:هـ)( ,أسد الؽابة فً معرفة الصحابة) ,تحقٌق :علً محمد معوض
وآخرون ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7558 -م) ,ج ,7ص .8;8النووي ,أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ
النووي (ت;7;:هـ)( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,نشر وتصحٌح :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنٌرٌة ,بدون
طبعة ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص .759الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج السٌرة النبوٌة  ,6ص;.7
) (7فً (ب) و (ج)" :عبادة األصنام" ,والمعنى واحد.

655

فناداه رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم ،-فقال( :هلُم إلى السفرة)( ،)0فقالٌ" :ابن أخً ،إن كان
()2
ؾ من دٌن أبٌهم إبراهٌم علٌه
مما تذبحون على أصنامكم فال حاجة لً فٌه"  .ومع قرٌش طر ٌ

مر أدركه بعقله من توحٌد ربه وما ٌقتضً العقل ُ من
السالم ،ومناسك الحج .وقالت المعتزلة :أ ٌ
مفروضاته( .)3وقال بالوقؾ أهل ُ الوقؾ .وأجاز اآلخرون األمرٌن جمٌعا ولم ٌقطعوا على
أحدهما .وقال آخرون:
()6

[وبدلٌل]

()4

()5

إنه ذاق

بدلٌل قوله عز وجل :ﮋﮎ ﮏ ﮐﮊ الضحى،٧ :

قوله عز وجل :ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ الشورى ،52 :وباإلشارة فً

قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ُ
عبدت ،لكم
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ الكافرون ،5 - 0 :ولم ٌقل :وال أنتم عابدون ما
دٌنكم ولً دٌنً .أثبت عبادة األوثان للكافرٌن فً الماضً واالستقبال ،وتبرأ منها فً االستقبال
دون الماضً ،وهو قوله :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﮊ الكافرون ،5 - 4 :ولو
()٧

ُ
أمر لم ٌُإثر فٌه [شً ٌء]
قال :ما
عبدت ،ولكن قال :ما أعبد .وهذا ٌ

عن رسول هللا -صلى هللا

علٌه وسلم -إال ما ذكرنا ،ولو كان ما خفً عن قومه وأهل قطره ،ولم ٌُذكر عنه -صلى هللا علٌه
وسلم -ما ٌدل على أنه على شرٌعة أو طرٌق مهٌعة(.)٥

) (6سٌؤتً فً الشرح معنى السفرة ,وفً النهاٌة البن األثٌر" :السفرة :طعام ٌتخذه المسافر ,وأكثر ما ٌحمل فً جلد مستدٌر,
فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمً به"ٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,7ص.878
) (7أخرجه الربٌع بن حبٌب مرسبل ( ,);8باب فً ذكر الشرك والكفر ,بلفظ قرٌب .وعند البخاري وؼٌره من طرٌق عبد
هللا بن عمر عن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم :-أنه لقً زٌد بن عمرو بن نفٌل بؤسفل بلدح ,وذاك قبل أن ٌنزل على
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -الوحً ,فقدم إلٌه رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -سفرة فٌها لحم ,فؤبى أن ٌؤكل منها ,ثم
قال" :إنً ال آكل مما تذبحون على أنصابكم ,وال آكل إال مما ذكر اسم هللا علٌه" .أخرجه البخاري ( ,):999كتاب الذبابح
الصٌد :باب ما ذبح على النصب واألصنام .وأحمد ( ,):8;9مسند المكثرٌن من الصحابة :مسند عبد هللا بن عمر.
)ٌ (8نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.899
) (9فً (أ)" :وقطع اآلخرون".
)ٌ (:عنون أنه أصاب شٌبا مما كان ٌصنعه أهل الجاهلٌة.
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط (أ) و (ج).
) (8المأهٌأع :هو الطرٌق الواسع الواضح .كما سٌؤتً أٌضا فً الشرحٌ .نظر :ابن درٌد( ,جمهرة اللؽة) ,مادة "مهع" ,ج,7
ص .9:9ابن سٌده ,أبو الحسن علً بن إسماعٌل األندلسً (ت9:8:هـ)( ,المخصص) ,اعتنى بتصحٌحه :مكتب=
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الشرح :قال أبو المعالً فً تلخٌصه(" :)6اعلم أسعدك هللا أن الباب ٌشتمل على طرفٌن :أحدهما
()7

فٌما كان علٌه -صلى هللا علٌه وسلم -قب أل أن ٌبعث ,والثانً [فً]

الذي كان علٌه بعدما بعث,

وهل كان متعبدا بشرابع األنبٌاء الذٌن درجوا قبله؟ .فؤمَّا الكبلم فً الطرؾ األول فقد اختلؾ
العلماء فٌه ,فذهب بعضهم إلى أنه كان متعبدا بشرٌعة من شرابع األنبٌاء ,ثم اختلفوا فٌها ,فذهب
بعضهم إلى أنه كان على ملة إبراهٌم صلوات هللا علٌه ,وذهب آخرون إلى أنه كان على ملة
موسى صلوات هللا علٌهما ,وذهب آخرون إلى أنه كان على آخر الملل فً زمانه ,وهً ملة عٌسى
صلوات هللا علٌهم أجمعٌن ,وذهب بعض العلماء إلى التوقؾ ,ثم الواقفٌة انقسموا ,فمنهم من قال:
نعلم أنه كان متعبدا ونتوقؾ فً عٌن ما كان متعبدا به ,وذهب بعضهم إلى أنه أٌتوقؾ فً األصل,
فٌجوز أنه كان متعبدا وٌجوز أنه لم ٌكن متعبدا بشًء من الشرابع قبل المبعث .قال القاضً(:)8
وما صار إلٌه جماهٌر المتكلمٌن أنه لم ٌكن قبل البعث متعبدا بشًء قطعا ,ثم انقسموا فً ذلك,
فذهبت طوابؾ المعتزلة إلى أنا نستدرك ذلك عقبل ونحٌل تعبدأ ه قبل النبوة ,وذهب عصبة الحق
إلى أنه لو تعبد قب أل المبعث كان سابؽا بٌد أنه لم ٌتعبد ,وثبت ذلك ,وهذا ما نرتضٌه وننصره".
[قال المفسر :كبلم الشٌخ -رضً هللا عنه -من الباب إلى ههنا على حال رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -قب أل ال أمبعث ,وكٌؾ حقٌقة أمره]( ,)9قال المفسر :والذي أرتضٌه للمتع ِّبد الذي أٌطلب السبلم أة
الكؾُّ عن البحث وعن االعتقاد ,ومنع النفس عن التف ُّكر والنظر فً ذلك ,إال من جهة الفحص عما
جب أل علٌه رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -من مكارم األخبلق؛ مثل الصدق ,والعفاؾ ,والبرِّ ,
والحلم[ ,والكرم ,وإقراء الضٌؾ]( ,):وإؼاثة المظلوم ,وإعانة الملهوؾ(;)[ ,واإلعانة فً النوابب
وأداء األمانة وصلة الرحم]( )7وحمل ال أك ِّل ,وإكساب المعدم(55555555555555555555 ,)8
= التحقٌق بدار إحٌاء التراث العربً ,ط ,6دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت6967( ,هـ699; -م) ,ج ,8ص .858ابن
منظور( ,لسان العرب) ,مادة "هٌع" ,ج ,8ص.879
) (6الجوٌنً( ,التلخٌص فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.7:7
) (7ساقط من (أ).
) (8أبو بكر محمد بن الطٌب بن جعفر الباقبلنً (ت958:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ب) و (ج)" :وإعانة المظلوم وإؼاثة الملهوؾ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (8شٌر الشارح هنا إلى كبلم خدٌجة -رضً هللا عنه-ا عندما رجع رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -من ؼار حراء أول ما
نزل علٌه الوحً وقد تملكه الخوؾ ,فقال لخدٌجة وقد أخبرها الخبر( :لقد خشٌت على نفسً) ,فقالت خدٌجة" :كبل وهللا ما
ٌخزٌك هللا أبدا ,إنك لتصل الرحم ,وتحمل الكل ,وتكسب المعدوم ,وتقري الضٌؾ ,وتعٌن على نوابب الحق"=
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()7

والسعً بٌن الناس بالصلح( ,)6وحسن المعاشرة[ ,واللٌن]

ضعؾ ,واجتناب النقابص
فً ؼٌر أ

والر أٌب ,والبعد من الفواحش ,وتجنب ال َّس أفه والفجور والخنا وتتبع المعاٌب ,والتنزه عن
ُّ
وٌحط الشرؾ .أال
السفسفة( )8و أمدانً األمور ,واالمتعاظ مما ٌد ِّنس العرض ,وٌقدح فً المروءة,
تراه كٌؾ أٌنبل على أعمامه وٌقاتل معهم فً حرب الفجار( ,)9وكٌؾ أصل أح بٌن قرٌش فً رفع
الركن األسود فً البناء بعدما كادوا ٌقتتلون( ,):هذا كله قب أل مبعثه ,وؼٌر ذلك مما ال ٌحصى كثرة
فً اكتساب المحامد واجتناب المذام ,وهً أخبلق جب أل علٌها من لدن هللا عز وجل هداٌة ,ومن
تلقاء نفسه طبعا ال دٌنا وال تدٌنا .وهذه مسؤلة وقع فٌها االختبلؾ من جهة الظنِّ والقٌاس ال ؼٌر,
وال قاطع فٌها ,وقد تقابلت فٌها وجوه االحتماالت ,حتى وقع فٌها بٌن أصحابنا ما وقع ,وؼبل فٌها
(;)

أهل الجبل

حتى كادوا ٌقعون فً قطع العذر والبراءة ,ووقع فً ذلك أمن أو أق أع منهم ,ثم بعد ذلك

الح أر أج,
وح أجروا وألزموا أ
اتفق الجمٌع على التو ُّقؾ والكؾِّ عنها وعن صواحبها من المسابل ,أ
ُّ
وشق العصى
ٌوجب ذلك التفرق
وض ٌَّقوا بالخ َّطة( )7والهجران والعقوق على من ٌذكرهن؛ لببل
أ
= الحدٌث .أخرجه البخاري ( ,)8بدء الوحً ,كٌؾ كان بدء الوحً إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم .-ومسلم (,)7:7
كتاب اإلٌمان :باب بدء الوحً إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم .-كبلهما من طرٌق عابشة.
) (6فً (ب) و (ج)" :والسعً بٌن الناس بالصلح فً النوابب".
) (7ساقط من (أ).
) (8السِّفساؾ :الرديء من كل شًء ,واألمر الحقٌر ,ومن الدقٌق :ما ٌرتفع من ؼباره عند النخل ,ومن ال ِّشعر :ردٌبه,
َّ
مداق األمور ,وهرب من صاحبه ,وطلب األمور الدنٌبةٌ .نظر :الفٌروزآبادي( ,البحر المحٌط) ,مصدر سابق,
وأسأؾَّ  :تتبع
مادة "السفٌؾ" ,ص.869
) (9شهد رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -حرب الفجار ,وكانت بٌن هوازن وقرٌش ,أخرجه أعمامه معهم ,وله أربع عشرة
سنة ,وقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-كنت أنبل على أعمامً ٌوم الفجار) .وإنما سمً ٌوم الفجار ألن بنً كنانة
وهوازن استحلوا الحرم .وقال ابن إسحاق :هاجبت حرب الفجار ورسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ابن عشرٌن سنةٌ .نظر:
ابن هشام ,أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أٌوب الحمٌري البصري (ت768:هـ)( ,السٌرة النبوٌة) ,تحقٌق :محمد علً
القطب ومحمد الدالً ,بدون طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت6976( ,هـ7556 -م) ,ج ,6ص .687ابن الجوزي ,أبو الفرج
عبد الرحمن بن علً بن محمد ابن الجوزي (ت:97:هـ)( ,المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم) ,تحقٌق :محمد عبد القادر عطا
ومصطفى عبد القادر عطا ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت696:( ,هـ699: -م) ,ج ,7ص;.79
) (:كان ذلك عندما هدمت قرٌش الكعبة ,وأعادت بناءها ,فاختلفوا فً من ٌضع الحجر األسود فً مكانه ,وكادوا ٌقتتلون ,ثم
احتكموا إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-فطلب رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أن ٌؤتوه بثوب ,ثم أخذ الركن بٌده
فوضعه فٌه ,وقال :لتؤخذ كل قبٌلة بناحٌة من الثوب ,ثم ارفعوه جمٌعا .ففعلوا كما أمرهم ,ثم وضع الحجر بٌده الشرٌفتٌن فً
مكانهٌ .نظر :ابن هشام( ,السٌرة النبوٌة) ,مصدر سابق ,ج ,6ص; .69الطبري( ,تارٌخ الرسل والملوك) ,مصدر سابق,
ج ,7ص.795
);( ٌعنً أهل جبل نفوسة فً لٌبٌا ,وسٌؤتً تفصٌل أكثر فً هذه المسؤلة.
) (7من خبلل سٌاق الكبلم ٌبدو لً أن مراده "بالخطة" ال ٌخرج عن عما ذكره بعدها من الهجران والعقوق .وقد كان
إلباضٌة المؽرب نظام اجتماعً ٌوصً بهجران ومقاطعة كل من ٌحدث فً الدٌن حدثا أو ٌركب كبٌرا من الذنوب.
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()6

وافتراق الكلمة ,واعتمدوا فً ذلك ما روي عن اإلمام عبد الرحمن

-رضً هللا عنه -أنه قال:

"لٌس فً شًء من مسابل الرأي ما ٌوجب البراءة" ,ومثله عن اإلمام عبد الوهاب

()7

-رضً هللا

عنه ورحم جمٌعهم ,-فنع أم ما فعلوا ,والتو ُّقؾ عند االشتباه أحسن.
()8

قال المفسر :سؤلت شٌخنا

عن قول أصحابنا وعن اعتقادهم فً حال النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
()9

قبل المبعث ,فقلت :إن بعض الناس [ٌقولون]

أ
ذاق و أع أبدأ ما عبد قومه ,ونفوسة

():

ٌزعمون أن

هذا قول أصحابنا أهل المؽرب ,وقالوا :من رمى رسو أل هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بهذا فهو أولى
بما رماه به ,والبراءة عندهم ممن قال هذا واجبة(;) ,قالوا :فاهلل ُّ
أعز وأكرم من أن ٌسل أم نب أٌه إلى
الشرك وقول الزور أطرف أة عٌن ,وقد كان -صلى هللا علٌه وسلم -معصوما عن ذلك محفوظا عند
هللا من الشرك والكبابر ,ولم ٌكن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -جاهبل باهلل وبتوحٌده بعد بلوؼه
أطر أفة عٌن قط ,قالوا :وهذا أحسن الصفات له؛ ألن من كان مشركا فهو مباح الدم محلَّل القتل قبل
المبعث لمن كان على شرٌعة عٌسى علٌه السبلم ,وما كان هللا لٌسلم نب أٌه علٌه السبلم إلى حالة
مباح الدم محلَّ أل القتل ,وال ٌكون نبً وال رسول على شرك وال على كفر وال على
ٌكون فٌها
أ
كبٌرة وال على صؽٌرة ٌكون مصرا علٌها ,فإن هذه أحوال تبعده من هللا عز وجل ,إلى ؼٌر ذلك,

) (6عبد الرحمن بن رستم بن بهرام (ت676:هـ) ,مإسس الدولة الرستمٌة بالمؽرب ,سبقت ترجمته.
) (7عبد الوهَّاب بن عبد الرحمن بن رستم (ت758:هـ) ,ثانً األٌمَّة الرستمٌٌِّن ,دام حكمه سبعا وثبلثٌن سنة (-676
758هـ) ,بلؽت الدولة الرستمٌَّة فً عهده شؤوا بعٌدا فً القوة الحضارة .عالم متضلِّع من أكبر علماء زمانه ,تل َّقى العل أم
بالقٌروان ث َّم بتٌهرت عن أبٌه عبد الرحمن وؼٌره من حملة العلم .وعاصر الربٌع بن حبٌب إمام اإلباضٌَّة بالبصرة بعد أبً
عبٌدة وجابر بن زٌد .وقد تصدَّر للتدرٌس ,فكانت له حلقات علم بتٌهرت وجبل نفوسة ,وتخ َّرج على ٌدٌه خلق كثٌر ,منهم
ابنه اإلمام أفلح بن عبد الوهابٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج6و ص .685البارونً( ,األزهار
الرٌاضٌة) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .6:6محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب),
(الترجمة ,);59:ج ,7ص.788
) (8فً (ب) و (ج)" :سؤلت أشٌاخنا" ,بصٌؽة الجمع ,والصواب "شٌخنا" كما سٌؤتً فً سٌاق الكبلم .وٌعنً به أستاذه
ٌعٌش بن موسى الزواؼً الجربً ,أبو البقاء (ت787:هـ) ,نشؤ فً بلده بجبل دمَّر ,جنوب تونس ,ثم سافر إلى جربة وتتلمذ
على الشٌخ صالح بن نجم المؽراوي .هذا ,وقد ورد ذكره مرارا فً الجزء األول من هذا الكتاب ,كما أن الشارح نفسه نبه
علٌه  -كما سٌؤتً فً باب اختبلط الحبلل والحرام -بعد أن أورد مسؤلة ناقش فٌها شٌخه ٌعٌش بن موسى هذا فقال" :واعلم
أنً متى ذكرت فً هذا الكتاب "شٌخنا" باإلضافة إلى "نا" فاعلم أنه األستاذ هذا الشٌخ دون ؼٌره ,وإذا ذكرت الشٌخ معرفا
بالعهد فهو أبو ٌعقوب صاحب الكتاب" .للمزٌد فً ترجمة ٌعٌش بن موسى ٌنظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص.755
محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)6588:ج ,7ص.977
) (9ساقط من (ب).
) (:أي اإلباضٌة فً جبل نفوسة.
);( فً (ج)" :والبراءة ممن قال هذا عندهم واجبة" ,والمعنى فً العبارتٌن واحد.
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()7

قال صاحب هذا الكبلم( :)6والقٌاس فٌه كثٌر .قال :هذا كله لٌس فٌه قاطع

عقلً أو سمعً ٌجب

المصٌر إلٌه والتسلٌم ,وهو منبا عن ضٌق أحوصلة صاحبه ,وسنتكلم على اآلي والحدٌث فٌما
()8

بعد ,فلنرجع إلى كبلم شٌخنا وجوابه فً اعتقاد أبمتنا [وأصحابنا]

فً هذه المسؤلة ,فؤجابنً فً

السإال بؤن قال(" :)9نحن لم نعتقد فً رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إال خٌرا ,وننزهه عن
القبابح ,وارتكاب الكبابر( ,):والشرك ,والكفر ,والنفاق ,وسابر األخبلق الدنٌة(;) ,وال ٌقع فً
الصؽابر إال ؼافبل أو ناسٌا من ؼٌر تع ُّمد ,وهكذا نعتقد فً سابر الرسل واألنبٌاء ,قبل النبوة
وبعدها ,وال نقطع فٌهم قب أل النبوة بشًء؛ إذ ذاك أمر مجهول عندنا ,لم ٌرد فٌه من البراهٌن
السمعٌة أثر ٌق أطع به( )7فً القرآن وال فً السنة ,إال ما فً تؤوٌل اآلٌات التً نتكلم علٌها ,وكذلك
حدٌث زٌد بن عمرو( )8بن نفٌل ,بل نتوقؾ فً جمٌع ذلك ونحسن الظن ,فإن قال أحد ؼٌرنا( )9إنه
أ
عذره ولم نتبرأ منه؛ إذ ال قاطع فً هذا[ .قال](:)65
ذاق أو أع أبدأ ما أعبدأ قومه قب أل نبوته لم نقطع
أ
صوبتموه,
ذره فقد
َّ
فمن ههنا أح أر أجت علٌنا صدور إخواننا نفوسة ,فقالوا :حٌث لم تقطعوا ع أ
ِّ
نخطبه لما فً القرآن والحدٌث ,بل ٌسعنا التوقؾ فٌه
والمصوب كالمعتقد ,قلنا :لم نصوبه ولم
والسكوت عنه" .فهذا جوابه -رضً هللا عنه -فً هذه المسؤلة؛ فافهموه ,وهللا أعلم.
وأمَّا ما حكاه الشٌخ عن األشعرٌة( )66فلم أقؾ أنا إال [على]( )67ما ذكرت عن أبً المعالً[ ,وأما
المعتزلة فهم على أصلهم فً معرفة هللا تنال بالفكر والعقل ,لن ٌزٌدوا على ذلك]( ,)68وأمَّا كبلم
عابشة -رضً هللا عنها -أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أٌ أت أح َّنث [فً ؼار حراء ,ففٌه
) (6لم ٌنسب الشارح هذا القول إلى أحد بعٌنه ,سوى ما ذكر سابقا أنه من كبلم أهل نفوسة.
) (7فً (ب) و (ج)" :لٌس فٌه قٌاس" ,والظاهر أنه تصحٌؾ.
) (8ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (9عنً شٌخه ٌعٌش بن موسى الزواؼً (ت787:هـ).
) (:جاء فً النسخ الثبلث" :وننزهه عن القبابح واجتناب الكبابر" ,وهذا خطؤ بٌن؛ ألن المعنى ٌفسد على هذا ,فتنزٌه
الرسول -صلى هللا علٌه وسلمٌ -كون عن ارتكاب الكبابر ال عن اجتنابها .ولعله من تحرٌؾ النساخ.
);( فً (ب) و (ج)" :وسابر األخبلق الذمٌمة" ,والمعنى واحد.
) (7فً (ب) و (ج)" :من البراهٌن السمعٌة التً ٌقطع بها" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (8فً (ب)" :زٌد بن عمر".
) (9فً (ب)" :فقال أحد ؼٌرنا" ,وهو تصحٌؾ.
) (65ساقط من (ج).
) (66فً (ب) و (ج)" :وأما حكاٌة الشٌخ عن األشعرٌة" ,والمعنى واحد.
) (67ساقط من (ب) و (ج).
) (68ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
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رواٌتان عنها ,إحداهما" :أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -كان أٌ أت أح َّنث]( -)6بالثاء المثلَّ أثة -فً
اللٌالً ذوات العدد" ,ولم تذكر فً هذه الرواٌة رجب وال ؼٌره ,ومعنى أٌ أت أح َّنث -فٌما
ؼار حراء
أ
نث وهو الذنبٌ ,قال :أت أح َّن أ
ذكر صاحب اإلعبلم( -)7أي ٌضع وٌبعد عن نفسه الح أ
ث الرجل إذا
ث إذا وقع فً الذنب .قال الزمخشري(ٌ" :)8قال :أت أح َّن أ
وح أن أ
ث
استؽفر وندم على الحنث وهو الذنب ,أ
إذا أت َّؤثم و أتحرَّ ج" ,والحنث العظٌم فً سورة الواقعة هو الشرك( ,)9وقال بعضهم :هو الذنب ,ومنه
ٌقال أبلأ أػ [الؽبلم]

():

الحن أ
أ
وقت المإاخذة بالذنب .وأمَّا الرواٌة الثانٌة عنها " :أٌ أت أح َّنؾ"-
ث إذا بلػ

العرب تعاقب بٌن الثاء المثلَّ أثة وبٌن
لٌالً رجب ,وله وجهان :أحدهما أن
بالفاء -فً ؼار حراء
أ
أ
الفاء ,فٌقولون :أجدأ أ
ؾ ,ول أثام ول أفام .والثانً أنه أٌ أت أع َّبد بالحنٌفٌة ,من قولهم :رجل حنٌؾ أي
وجدأ أ
ث أ
مابل عن األدٌان كلها إلى دٌن اإلسبلم ,وهذه إشارة إلى التد ٌُّن والتع ُّبد بملة إبراهٌم علٌه السبلم,
وحراء جبل بمكة ,وؼاره باق إلى اآلن فٌما سمعت ,والقصة مستوفاة بشرحها فً أول كتاب
الجواهر المنتقاة ,الذي كتبته فً تتمٌم ما أخ َّل به كتاب الطبقات ,و أفلأق الصبح و أف أرقه -بالبلم
والراء -بٌاضه المنتشر منه جنوبا وشماال ,وزٌد بن عمرو هو ابن ع ِّم عمر -رضً هللا عنه,-
وعمرو بن نفٌل والخطاب بن نفٌل أأ أخ أوان ,وحدٌثه وقصته مذكورة فً سٌر ابن إسحاق(;) ,وهو
القابل:
ؾ ك ِّل صباح  ...طلعت شمسه وك ِّل هــــبلل
س ِّبحوا هللاأ أشر أ

()7

وهو القابل أٌضا:
()8

وأسلمت وجهً لمن أسلمت  ...له المزن أتحمل عذبا زالال
) (6ساقط من (ج).

) (7كذا فً (أ) ,والذي فً (ب)" :الكشاؾ" ,وفً (ج)" :الكتاب" .ولم أجده هذه العبارة فً تفسٌر الكشاؾ.
) (8الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت:88:هـ)( ,الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً
وجوه التؤوٌل) ,تحقٌق :عبد الرزاق المهدي ,ط ,7دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت6976( ,هـ7556 -م) ,ج ,9ص.9;7
)ٌ (9شٌر إلى قوله تعالى" :وكانوا ٌصرون على الحنث العظٌم" (الواقعة.)9;:
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ٌنظر :ابن إسحاق ,محمد بن إسحاق بن ٌسار المطلبً (ت6:6:هـ)( ,السٌر والمؽازي) ,تحقٌق :د سهٌل زكار ,ط,6
دار الفكر -بٌروت6898( ,هـ6978 -م) ,ص.668
) (7هذا البٌت من مطلع قصٌدة من خمسة عشر بٌتا فً الحكم والمواعظ ,ذكرها ابن هشام فً سٌرته نقبل عن ابن إسحاق,
وذكر أن هذه األبٌات ألبً قٌس صرمأة بن أبً أنس بن صرمةٌ .نظر :ابن هشام( ,السٌرة النبوٌة) ,مصدر سابق ,ج,8
ص.689
) (8البٌت هو أحد أبٌات قالها زٌد بن عمرو معترفا بالخالق سبحانه وتعالى ,وأنه هو المصرؾ والمدبر لكل ما ٌحدث فً
هذا الوجودٌ ,نظر :ابن إسحاق( ,السٌر والمؽازي) ,مصدر سابق ,ص.667
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وحدٌثه الذي استشهد به الشٌخ -رضً هللا عنه -مذكور فً المسند ,وٌقال أدركت النبوة من العرب
أربعة على اإلسبلم دون سابرهم :زٌد بن عمرو هذا ,وقسُّ بن ساعدأ ة اإلٌادي( ,)6وورقة بن
أنو أفل( ,)7والرابع ؼاب عنً(.)8
قال المفسر :نتكلم اآلن على اآلي التً تمسك بها من قال بالتعبد ومن توقؾ عنه ,من ذلك قوله
تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ الكافرون ,7 - 6 :الهمزة همزة المضارع,
والفعل ٌصلح للحال واالستقبال ,والماضً مسكوت عنه ,وكذلك "تعبدون" التاء للمضارعة تصلح
()9

[للحال]

واالستقبال ,قوله :ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊ

():

فٌما ٌستقبل ,ما أنا عابد

أٌضا فٌه ,إذ هو

هللا سبحانه ,وهم ال ٌعبدو أنه ما داموا مكذبٌن له كافرٌن به ,ومعنى هذا أن
إنما أٌعبد فٌما ٌستقبل أ
النبً-صلى هللا علٌه وسلم -قال له قرٌشٌ :ا محمد أهل َّم نعبد إل أهك سنة وتعبد آلهتنا سنة ,فقال:
ؼٌره) ,فنزلت ,فص َّبحهم بها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهم فً
(معاذ هللا أن أشرك باهلل أ

) (6قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر اإلٌادي ,ومنهم من قال :قس بن ساعدة بن عمرو ,خطٌب العرب وشاعرها وحكٌمها
فً عصره ,ذكره بعضهم فً الصحابة ,وصرح بعضهم بؤنه مات قبل البعثة ,أدركه النبً صلى هللا علٌه وسلم قبل البعثة,
وسمع خطبته بعكاض ,وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلٌة ,وأول من توكؤ على عصا فً الخطبة ,وأول من قال:
"أما بعد"ٌ .نظر :الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,مصدر سابق ,ج ,79ص .685ابن حجر( ,اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة),
مصدر سابق ,ج ,:ص.967
) (7ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى العرشً األسدي ,ابن عم خدٌجة زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم,
ذكرهم بعضهم فً الصحابة ,وقد اختلؾ فً إسبلمه ,وهو الذي أخبر خدٌجة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو نبً هذه
األمة ,وذلك لما أخبرته بما رأى النبً صلى هللا علٌه وسلم لما أوحً إلٌه وهو فً ؼار حراء ,وخبره معه مشهور ,وفٌه أنه
قال للنبً صلى هللا علٌه وسلم" :هذا الناموس الذي أنزل على موسىٌ ,ا لٌتنً فٌها جذعاٌ ,ا لٌتنً أكون حٌا إذ ٌخرجك
قومك...إلخ"ٌ .نظر :ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,مصدر سابق ,ج ,:ص; .96النووي( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,مصدر
سابق ,ج ,7ص .698ابن حجر( ,اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة) ,مصدر سابق ,ج; ,ص.979
) (8هو عامر بن الظرب العدوانً ,كما ذكر أبو ستة فً حاشٌة الترتٌب نقبل عن الكشؾ والبٌان ,ونور الدٌن السالمً فً
شرح المسند ,واسمه :عامر بن الظرب بن عمرو بن عٌاذ العدوانً ,أحد حكماء الجاهلٌة وحكامها ,وكان شاعرا مجٌدا,
وقٌل إنه أول من حرم الخمر على نفسه فً الجاهلٌة ,وقٌل إنه أول من سن فً الدٌة مبة من اإلبلٌ .نظر :ابن درٌد ,أبو بكر
محمد بن الحسن بن درٌد (876هـ)( ,االشتقاق) ,تحقٌق :عبد السبلم محمد هارون ,ط ,8كتبة الخانجً -مصر ,بدون
تارٌخ ,ص .7;8الزركلً( ,األعالم) ,ج ,8ص.7:8
) (9ساقط من (أ).
) (:كذا فً (أ) ,وفً (ب) و (ج) :من أنا عابد ,واآلٌة فً المصحؾ "ما أعبد".
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أندٌتهم ,فقرأها على رإوسهم ,فؤ أٌسوا مما ٌطلبونه منه( .)6وقال الزمخشري معنى ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﮊ الكافرون" :9 :أي وما كنت ُّ
قط عابدا فٌما سلؾ ما عبدتم ,فٌه ٌعنً :لم تعهد منً عبادة
فكٌؾ ٌرجى منً فً اإلسبلم"( ,)7فكؤن إشار أته أنه عابد هلل فٌما مضى,
صنم فً الجاهلٌة
أ
اآلن أو ؼدا( ,)8وهذا ضارب زٌد أمس ,باإلضافة فً
والمعروؾ فً العربٌة هذا ضارب زٌدا أ
الماضً ,وبالتنوٌن والنصب فً الحال واالستقبال ,وأما ضارب زٌدا أمس ,بالتنوٌن واإلعمال
فقلٌل" ,وهللا أعلم.
قوله :ﮋﭠ ﭡ ﭢﮊ فً المستقبل ,ﮋﭣ ﭤﮊ أنتم فً الماضً ,واإلشارة ههنا فً عبادته فً
وس أك أ
ت عن ماضً حاله ,فاعرؾ ذلك ,ولذلك تو َّقؾ من توقؾ ولم ٌقطع
الحال واالستقبال خاصة ,أ
بشًء ,وأمَّا قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ
الشورى[ ,:7:قال الزمخشري](" :)9فإن ق أ
لت قد علم أن رسو أل هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ما كان
ٌدري ما القرآن قب أل نزوله علٌه فما معنى قوله" :وال اإلٌمان" ,واألنبٌاء علٌهم السبلم ال ٌجوز
علٌهم إذا عقلوا وتم َّكنوا من النظر واالستدالل أن ٌخط أبهم اإلٌمان باهلل وتوحٌده ,وٌجب أن ٌكونوا
معصومٌن من ارتكاب الكبابر ومن الصؽابر التً فٌها تنفٌر ,قبل البعث وبعده ,فكٌؾ ال ٌعصمون
من الكفر؟
قلت :اإلٌمان اسم ٌتناول أشٌا أء؛ بعضها الطرٌق إلٌها العقل ,وبعضها الطرٌق إلٌها السمع ,فعنى به
ما الطرٌق إلٌه السمع دون العقل ,فذلك ما كان له فٌه علم حتى أك أس أبه بالوحً ,أال ترى أنه قد فسر
اإلٌمان فً قوله :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ البقرة 698 :بالصبلة؛ ألنها بعض ما ٌتناوله

) (6أخرجه الطبري فً تف سٌره ,من طرٌق ابن عباس ,بلفظ مختلؾٌ .نظر :الطبري ,أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري
(ت865:هـ)( ,جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن) ,المعروؾ بتفسٌر الطبري ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً,
ط ,6دار هجر -القاهرة6977( ,هـ7556 -م) ,ج ,79ص .758والطبرانً فً المعجم الصؽٌر ( ,)7:6باب القاؾ :من
اسمه القاسم ,أٌضا من طرٌق ابن عباس ,بفظ مختلؾ.
) (7الزمخشري( ,الكشاؾ) ,مصدر سابق ,ج ,9ص.869
) (8فً (ب) و (ج)" :هذا ضارب زٌدا اآلن ,وهذا ضارب زٌدا ؼدا".
) (9ساقط من (ب) و (ج) .الزمخشري( ,الكشاؾ) ,مصدر سابق ,ج ,9ص.789
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()6

بن عمرو ,ولٌس فٌه قاطع إال تلوٌحات ال تقنع الباحث ,وال تبرد

اإلٌمان" .وكذلك حدٌث [زٌد]
ؼلة المت ِّ
عطش ,مثل قوله( :إن كان زٌد بن عمرو أل َّول من عاب [علًَّ ]( )7عبادة األصنام والدنوَّ

منها) ,فلٌس فً هذا ما ٌ أ
قطع به على أنه عبدها فمن أجل ذلك ع ٌَّبها علٌه ,وال ما ٌقطع به
[على]( )8أنه لم أٌعبدها وإنما ع ٌَّبها من أجل( )9عبادة قومه لها دونه ,فاللفظ محتمل لوجهٌن .وقوله:
"إنما تذبحون على أصنامكم" فٌه ثبلث رواٌات؛ إحداها" :إ َّنما تذبحون" بلفظ الحصر ,أي لٌست
لكم ذبٌحة محللة؛ حٌث ذبابحكم كلُّها لؤلصنام ,والثانٌة" :أأم َّما" على االستفهام واالستخبار عنها؛
فكؤنه توهم أنه أث َّم ذبابح أ أخر تذبح هلل عز وجل وهً محللة األكل ,والثالثة :كان شٌخنا
وٌصلحها فً ال ُّن أسخ [وهً](;) "أم َّم" بإسقاط األلؾ لتحقٌق االستفهام( ,)7وفرقا بٌنه وبٌن الخبر؛
():

ٌروٌها

كقوله عز وجل :ﮋﭑﭒﮊ النبؤ ,6 :وقوله :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮊ النساء.97 :
وأمَّا [رواٌة الشٌخ "إن كان مما تذبحون على أصنامكم" فلٌست عندنا ولم تقع فً المسند ,فإن
()8

كانت فمن]

رواٌة ؼٌرنا ,وهللا أعلم .ولٌس فً جمٌع ذلك قاطع بالنفً وال باإلثبات ,وال ُّسفرة
()9

وعاء من جلد ٌب أسط [وٌم ُّد]

وٌطرح فٌه الطعام فٌحفظ وٌض ُّم وٌجمع معروؾ ,وقول رسول هللا
()65

-صلى هللا علٌه وسلم( :-وهللا ما دنوت من األصنام حتى أكرمنً هللا بالنبوة)

ٌحتمل الماضً

) (6ساقط من (ب).
) (7ساقط من (أ) و (ب).
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (أ)" :وإنما عٌبها من أجل ذلك عٌبها علٌه من أجل عبادة قومه لها دونه" ,وفً هذه العبارة أدرجت بعض الكلمات
الواردة فً السطر السابق .وهذا من تصحٌؾ النساخ.
)ٌ (:عنً شٌخه ٌعٌش بن موسى الزواؼً (ت787:هـ) ,كما سبق التنبٌه على ذلك
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7هذا ما قاله الشارح هنا نقبل عن شٌخه ٌعٌش بن موسى ,ولقد عقب المحشً "أبو ستة" على هذا التصحٌح فً حاشٌته
على الترتٌب ,حٌث قال بعدما نقل كبلم الشارح هذا ما نصه" :أقول لكن فً كبلم الشٌخ -رحمه هللا -تؤمل فً قوله رواٌة عن
شٌخه -رحمه هللا" -وهً "أأم َّم" بإسقاط األلؾ" إلى آخره ,فإنه هكذا فٌما رأٌناه من النسخ ولٌس بظاهر ,بل الصواب ترك هذا
التصحٌح وإثبات األلؾ لتكون "ما" موصولة ,وكؤنهما رحمهما هللا توهما أن "ما" استفهامٌة ولٌس كذلك ,بل هً موصولة,
واالستفهام مستفاد من الهمزة ,وجل من ال ٌسهو انتهى" .أبو ستة ,أبو عبد هللا محمد بن عمر بن محمد السدوٌكشً
(ت6588:هـ)( ,حاشٌة الترتٌب) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ6987 -م) ,ج,6
ص.657
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (65أخرجه الربٌع مرسبل ( ,);8باب فً ذكر الشرك والكفر .وعند البزار وابن حبان وؼٌرهما من حدٌث علً بن أبً
طالب قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ ,قول( :ما هممت بشًء مما كان أهل الجاهلٌة ٌعملون به ؼٌر مرتٌن=,

659

واالستقبال ,وقول الشٌخ" :وهذا أم ٌر لم ٌإثر فٌه عن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إال ما
ذكرنا" إلى آخر الفصل مصٌر منه إلى التو ُّقؾ وال َّكؾ.
وقوله" :وهذا" ٌشٌر إلى التعبد بشرٌعة مخصوصة ,وقوله" :ولو كان ما خفً على قومه وأهل
قطره" ,وبهذا الكبلم بعٌنه احتجت األشعرٌة على أنه لم ٌكن متعبدا بشًء قبل النبوة ,والطرٌق
()6

المهٌعة

أ
رأٌت اآلن كٌؾ صار إلى التو ُّقؾ واإلمساك والكؾِّ  ,وختم به الباب,
هً الواسعة ,فقد

وهللا أعلم.

= كل ذلك ٌحول هللا بٌنً وبٌن ما أرٌد من ذلك ,ثم ما هممت بعدها بشًء حتى أكرمنً هللا برسالته) .أخرجه البزار
( ,);95مسند علً بن أبً طالب :مما روى محمد بن الحنفٌة عن علً .وابن حبان ( ,);777كتاب التارٌخ :باب بدء
الخلق .والحاكم فً المستدرك ( ,)7;69كتاب التوبة واإلنابة .جمٌعهم من حدٌث علً بن أبً طالب ,واللفظ للبزار .قال
الحاكم" :هذا الحدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه" .أقول :وفً هذا الحدٌث داللة صرٌحة من رسول هللا -صلى هللا
علٌه وسلم -نفسه أنه ما أصاب شٌبا من أرجاس الجاهلٌة وعبادة األصنام ,وقوله -صلى هللا علٌه وسلم" :-وهللا ما دنوت"
ٌإكد هذا المعنى ,حٌث أقسم علٌه الصبلة والسبلم على أنه ما دنا من األصنام حتى أكرمه هللا بالنبوة ,ثم إن التعبٌر بقوله "ما
دنوت" ٌدل على أنه كان بعٌدا كل البعد عن تلك األصنام ,فهو لم ٌدن ولم ٌقترب منها فضبل عن أنه وقع فً عبادتها,
والمقصود بالدنوِّ هنا الدنو المعنوي ال الحسً ,أي أنه لم ٌقع فً قلبه شًء من تعظٌمها وإكبارها فكٌؾ بعبادتها ,فإذا كان
هذا هو قول رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -عن نفسه فلٌس بعد قوله مجال لرأي راء أو نظر ناظر.
) (6فً (ب) و (ج)" :وقوله مهٌعة".
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فصل
هل كان رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -متعبدا بشرٌعة أحد من األنبٌاء حٌن أ ُرسل إلٌه قبل أن
ُتشرع له شرٌع ُتنا()0؟ وهل نسخت شرٌع ُته كل شرٌعة كانت قبله؟ أو ُنسخت الشراب ُع التً قبله
بقوله :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ األعراؾ05٥ :؟ الجواب :اختلؾ الفقها ُء
فً هذه المسابل؛ فقال بعضهم :إنه أ ُمر أول وهلة بشرٌعة نوح علٌه السالم ،بدلٌل قوله تعالى:
ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ النساء ،063 :فهذه اآلٌة ال تقتضً أكثر من
أنه شملهم بالوحً ،وقال بعضهم :بل ُتعبد بشرٌعة عٌسى علٌه السالم؛ لقول رسول هللا -صلى
هللا علٌه وسلم( :-أنا أحق بعٌسى بن مرٌم ألنه ال نبً بٌنً وبٌنه)( ،)2وبمكان وضعه كفه على
صورة عٌسى علٌه السالم

()3

()4

أٌام دخوله مكة ،حٌن أمر عثمان بن طلحة

أن ٌمحو الصور

التً فً الكعبة كلها إال ما تحت ٌده( ،)5وقال بعضهمُ :بعث أوال بشرابع أولً العزم من الرسل،
) (6فً (ب) و (ج)" :شرٌعته" ,والمعنى واحد.
) (7أخرجه البخاري ( ,)8998كتاب أحادٌث األنبٌاء :باب قول هللا تعالى" :واذكر فً الكتاب مرٌم" اآلٌة .ومسلم (,)699
كتاب الفضابل :باب فضابل عٌسى علٌه السبلم .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة ,ولفظه عند البخاري( :أنا أولى الناس بعٌسى
بن مرٌم فً الدنٌا واآلخرة ,واألنبٌاء أخوة لعبلت ,أمهاتهم شتى ودٌنهم واحد).
) (8فً (ج)" :على صورة عٌسى ومرٌم".
) (9عثمان بن طلحة بن أبً طلحة القرشً العبدري ,حاجب البٌت الحرام ,كانت هجرته فً هدنة الحدٌبٌة مع خالد بن
الولٌد ,فلقٌا عمرو بن العاص مقببل من عند النجاشً ٌرٌد الهجرة ,فاصطحبوا جمٌعا ,حتى قدموا على رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم بالمدٌنة ,فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم -حٌن رآهم( :رمتكم مكة بؤفبلذ كبدها) فؤسلموا ,ثم شهد عثمان بن
طلحة فتح مكة ,فدفع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مفاتٌح الكعبة إلٌه وإلى شٌبة بن عثمان بن أبً طلحة ,وقال( :خذاها
خالدة تالدة ال ٌنزعها منكم إال ظالم) .ثم نزل عثمان بن طلحة المدٌنة ,فؤقام بها إلى وفاة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,ثم
انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها فً أول خبلفة معاوٌة سنة اثنتٌن وأربعٌن ,وقٌل :إنه قتل ٌوم أجنادٌنٌ .نظر :ابن سعد,
محمد بن سعد بن منٌع الهاشمً البصري (785هـ)( ,الطبقات الكبرى) ,تحقٌق :محمد عبد القادر عطا ,ط ,7دار الكتب
العلمٌة -بٌروت6968( ,هـ6997 -م) ,ج; ,ص; .ابن عبد البر( ,االستٌعاب) ,مصدر سابق ,ج ,8ص .6589ابن األثٌر,
(أسد الؽابة) ,مصدر سابق ,ج ,8ص .:77الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,مصدر سابق ,ج ,8ص.65
) (:لم أجده بهذا اللفظ فً شًء من كتب الصحاح والسنن ,وإنما ذكره الفاكهً فً أخبار مكة :باب ما جاء فً ذكر بناء
قرٌش الكعبة فً الجاهلٌة .وقد علق علٌه المحقق بقوله" :قوله قال :ووضع كفٌه على صورة عٌسى علٌه السبلم وقال امحوا
جمٌع الصور إال ما تحت ٌدي إلخ ,...هذه الزٌادة المدرجة لم تؤت فً طرق من طرق حدٌث إخراج الصور والتماثٌل من
الكعبة الذي رواه أصحاب السنن ,ومفادها متروك وباطل بوجوه؛ األول :أنه ال معنى لتخصٌص المحو بما عدا هاتٌن
الصورتٌن ,وقد جاء فً حدٌث ابن عباس فً البخاري أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما قدم مكة أبى أن ٌدخل البٌت
وفٌه اآللهة ,فؤمر بها فؤخرجت ,...الوجه الثانً :أن إقراره صلى هللا علٌه وسلم على إبقاء هاتٌن الصورتٌن إقرار على منكر
كما تشهد لذلك األحادٌث المتواترة ,والنبً صلى هللا علٌه وسلم ال ٌقر على باطل ,...الوجه الثالث :أنه كٌؾ ٌصح=
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وأ ُمر باتباعهم ،بدلٌل قوله :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ األحقاؾ ،35 :وقال بعضهم :بل ُتعبد
بشرٌعة موسى علٌه السالم ،أال تراه لٌلة المعراج كٌؾ حط عنه من ثقل الصالة ،وقال بعضهم:
ُ
صلوات هللا علٌهما ،بدلٌل قوله علٌه السالم( :جبتكم بالحنٌفٌة
بل ُتعبد بشرٌعة أبٌه إبراهٌم
السمحة السهلة) ،وبدلٌل قوله عز وجل :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﮊ الحج ،٧٥ :وبقوله :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ
البقرة ،031:وقال :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ
النحل ،023:واألصل ُ فً هذه المسؤلة أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمُ -بعث إلى الناس كافة
فنسخت شرٌع ُته كل شرٌعة كانت قبله ،إال ما ال ٌُنس ُخ من مكارم األخالق والتوحٌد ،ولذلك أمره
هللا ُ تعالى بعد ذكر األنبٌاء صلوات هللا علٌهم أجمعٌن فقال :ﮋﯱ ﯲﮊ األنعام،١1 :
ٌرٌ ُد ما هم علٌه من التوحٌد ومكارم األخالق ،وما ذكره هللا ُ عز وجل حكاٌة عنهم فً القرآن لم
ٌنسخه.
()6

الشرح :قال المفسر :أٌحتمل [أن ٌكون]

هذا الذي اختلفوا فٌه حاله -صلى هللا علٌه وسلم -وما

كان علٌه من الشرابع بعد البعث فً الثبلث سنٌن التً قر أن معه فٌها إسرافٌل علٌه السبلم ,ولم
ٌكن ٌنزل علٌه فٌها شًء( ,)7وهو على الدٌن واإلسبلم والشرٌعة ,فؤيُّ شرٌعة كان علٌها فً هذه
= أمره صلى هللا علٌه وسلم بإبقاء الصورتٌن وقد وقع فً حدٌث جابر عند ابن سعد وأبً داود أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن ٌؤتً الكعبة فٌمحو كل صورة فٌها ,فلم ٌدخلها حتى محٌت الصور...إلخ" ٌنظر:
األزرقً ,أبو الولٌد محمد بن عبد هللا بن أحمد األزرقً (ت7:5:هـ)( ,أخبار مكة) ,تحقٌق :رشدي الصالح ملحس ,ط,8
دار األندلس -بٌروت6957( ,هـ6987 -م) ,ج ,6ص.6;:
) (6ساقط من (أ).
) (7أورد هذا الخبر الربٌع بن حبٌب فً مسنده عن أبً عبٌدة ,وفٌه أنه قال" :بعث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ابن
أربعٌن سنة ,وقرن معه إسرافٌل ثبلث سنٌن ولم ٌكن ٌنزل علٌه شًء ,ثم عزل عنه إسرافٌل وقرن معه جبرٌل علٌه السبلم,
فنزل علٌه القرآن عشر سنٌن بمكة وعشر سنٌن بالمدٌنة ,فمات رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ابن ثبلث وستٌن سنة".
والخبر أٌضا ذكره ابن سعد فً الطبقات الكبرى ,والطبري فً تارٌخه .قال محمد بن سعد" :فذكرت هذا الحدٌث لمحمد بن
عمر فقال :لٌس ٌعرؾ أهل العلم ببلدنا أن إسرافٌل قرن بالنبً -صلى هللا علٌه وسلم , -وإن علماءهم وأهل السٌرة منهم
ٌقولون لم ٌقرن به ؼٌر جبرٌل من حٌن أنزل علٌه الوحً إلى أن قبض -صلى هللا علٌه وسلم"ٌ .نظر :الربٌع بن حبٌب,
(الجامع الصحٌح) ,مصدر سابق ,ص .78ابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .6:5الطبري( ,تارٌخ
الرسل والملوك) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.887
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المدة والقرآن لم ٌنزل علٌه بعد؟ فإلى هذا ٌتوجه الخبلؾ ,وهللا أعلم ,فؤيُّ شرٌعة كان علٌها إذ
ذاك فهً دٌنه حتى ٌ أ
نسخ منها ما ٌنسخ ,أو حتى تنسخ كلُّها ,على قول من قال أن أس أخت شرٌعته ك َّل
()6

شرٌعة ودٌن ,وبعدما عز أل عنه إسرافٌل قر أن معه جبرٌل علٌه السبلم ,و أن أز أل علٌه [جبرٌل]

وعشر سنٌن بالمدٌنة( ,)7وما ص َّح من ذلك فلم أٌ أقع إال بشرع مج َّدد(,)8
عشر سنٌن بمكة
بالقرآن
أ
أ
كما سننبه على ذلك.
قال المفسر :قد قدمنا فً كبلم أبً المعالً أن الباب أٌشتمل على طرفٌن ,فاألول قد فرؼنا منه,
وهو حاله -صلى هللا علٌه وسلم -وما كان علٌه قب أل المبعث من أول الباب إلى الفصل ,والثانً
نبوته ومبعثه ,فها نحن آخذون فً ذلك ,مستعٌنٌن باهلل عز وجل ,راؼبٌن إلٌه فً الهداٌة
حاله بعد َّ
والتوفٌق والعص أمة من َّ
الزلل؛ فإنه ولًُّ ذلك ,فنقول :ال ٌشك عاقل ممٌز فً أنه جابز عقبل أن
بكون َّأول ما تعبِّد به رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وشر أع له بعد النبوة شرٌعة سبقت قبلأه,
كابنة ما كانت من شرابع األنبٌاء ,فبعثه هللا عز وجل بها حتى أن أس أخ [منها]( )9ما شاء وأأ أقرَّ منها ما
وشرع له أوال شرعا مستؤنفا ابتدأه به ,و أش أر أع له فٌه
شاء ,وجابز أٌضا عقبل أن ٌكون إنما أت أع َّبده
أ
():

شرع من قبله
ما شاء وحٌا إلٌه وتوقٌفا علٌه ,سواء وافق
أ

أ
وخالؾ
وافق بعضا
أو خالفه ,أو
أ

بعضا ,فؤمَّا الوجه األول فٌدل علٌه قوله تعالى :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮊ النحل ,678 :وقوله :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ
البقرة ,685:وكذلك سابر اآلٌات المنصوصة فً هذا الشؤن مثل قوله :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ النساء ,6;8 :قال الشٌخ -رضً هللا عنه" :-فهذه اآلٌة ال تقتضً أكثر
من أنه شمله معهم بالوحً" .قال المفسر :اآلٌة توجَّ ه إلى معنٌٌن؛ أحدهما :ما ذهب إلٌه الشٌخ,
(;)

أنه امتنان علٌه -علٌه السبلم -وإعبلم له بؤنه وإن [كان]

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7سبق الكبلم علٌه قبل قلٌل.
) (8فً (ب) و (ج)" :أو ما صح بذلك ولم ٌقع إال بشرع مجدد".
) (9ساقط من (أ) و (ب).
) (:فً (ب) و (ج)" :سواء من شرع من قبله".
);( ساقط من (ب) و (ج).
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كذ َّبه الكفار واستبعدوا الوحً علٌه فقد

أوح أً إلى أمن قبلأه [من األنبٌاء]( )6علٌهم السبلم َّ
فكذ أبتهم األمم المكذبة كما فعلت قرٌش ,فؤعلمه أن
له أسوة فً الوحً واإلرسال إلٌه ,وأن لقرٌش أسوة فً الكفر والتكذٌب ,وهذا مثل قوله تعالى:
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ الحج,98 - 97 :
وهذا لٌس فٌه دلٌل على أنه تع َّبده بشرع نوح َّأول أوهلأة ,الثانً :أن ٌكون معنى اآلٌة الخطاب له
()7
وحى به إلٌه وأ أم أره به ,وأعل أمه بؤنه هو عٌن ما خاطب به نوحا علٌه السبلم وما
باإللزام لما أأ أ
ضه
كلَّفه به وألزمه إٌاه و أش أر أعه له دٌنا ,فعلى هذا ٌكون جمٌع ما أش أر أعه هللا لنوح علٌه السبلم و أف أر أ
()8

علٌه وألز أمه إٌاه [و أش أر أعه له دٌنا]

فقد أش أر أعه لنبٌنا محمد صلى هللا علٌه وألزمه إٌاه ,إال ما

أن أس أخه منه منصوصا علٌه منسوخا بناسخ أ
آخ أر أزالأه به وص ٌَّره بدال منه ,أو منسوخا مزاال ال إلى
شًء ,فهذا ما ذهب إلٌه من قال أ َّنه متع َّبد بشرٌعة كانت قبله.
قال المفسر :هذا بعٌد ,وكٌؾ ٌتع َّبده هللا بشرٌعة قد أمح أقت( ,)9واندأ أر أست سبلها وانط أم أست آثارها
بتطاول األزمنة وانقراض األجٌال ,وقد بعثت بعدها أنبٌاء ,وأرسلت بعدها رسل ,وشرعت بعدها
شرابع فعمل بها زمانا ,ثم تؽ ٌَّرت وتب َّد أل العهد بها وحرِّ فت عن مواضعها؛ كما جرى ذلك فً
التوراة [واإلنجٌل]( ,):واألدٌان متبدلة واألحكام متؽٌرة(;) ,حتى قال أهل التوارٌخ( :)7لم ٌبق من
ٌقوم بالتوراة بعد عزٌر( ,)8ولم ٌبق من ٌوثق بقوله فً اإلنجٌل بعد ٌحٌى( ,)9وال أٌكاد ٌهتدى إلى
) (6ساقط من (أ).
) (7فً (أ)" :الخطاب له ال اإللزام" ,والظاهر أنه تصحٌؾ ,وسٌاق الكبلم ٌدل على خبلفه.
) (8ساقط من (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :قد امتحقت".
) (:ساقط من (ب).
);( فً (ج)" :واألدٌان مبدلة واألحكام مؽٌرة" ,بصٌؽة ما لم ٌسم فاعله.
) (7بحثت ,ولم أجد هذه المقولة فً شًء من المراجع.
) (8هو عزٌر بن شرخٌا ,وكان من علماء بنً إسرابٌل ,قٌل هو الذي نزل فٌه قوله تعالى" :أو كالذي مر على قرٌة وهً
خاوٌة على عروشها قال أنى ٌحٌى هذه هللا بعد موتها "...اآلٌة (البقرةٌ .)7:9:قال :أنَّ عزٌر بن شرخٌا مات ببابل ,وقد كان
بختنصر قد قتل ببٌت المقدس أربعٌن ألفا من قراء التوراة ,وكان فٌهم عزٌر ,والقوم ما عرفوا أ َّنه ٌقرأ التوراة ,فلمَّا أتاهم
بعد مابة عام جدَّد لهم التوراة ,وأمبلها علٌهم عن ظهر قلبه ,فلم ٌخرم منها حرفا ,وكانت التوراة قد دفنت فً موضع
فؤخرجت وعورض بما أمبلها فما اختلفا فً حرؾ واحدٌ .نظر :مقاتل ,أبو الحسن مقاتل بن سلٌمان بن بشٌر البلخً
(ت6:5:هـ)( ,تفسٌر مقاتل بن سلٌمان) ,تحقٌق :عبد هللا محمود شحاته ,ط ,6مإسسة التارٌخ العربً -بٌروت6978( ,هـ-
7557م) ,ج ,6ص; .76النٌسابوري ,الحسن بن محمد بن حسٌن القمً النٌسابوري (ت8:5:هـ)( ,ؼرابب القرآن ورؼابب
الفرقان) ,تحقٌق :الشٌخ زكرٌا عمٌرات ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت696;( ,هـ699; -م) ,ج ,7ص.7:
) (9فً (ب) و (ج)" :ولم ٌبق من ٌوثق به فً اإلنجٌل بعد ٌح َّنا" ,واسمه ٌوحنا بن زبدى ,أخ ٌعقوب بن زبدى ,وكبلهما
من تبلمذة المسٌح علٌه السبلم ,وأحد الحوارٌن االثنً عشر ,وقد ذكره الطبري وؼٌره باسم "ٌوحنس"ٌ .نظر :البؽدادي=,
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شًء من ذلك إال بوحً من هللا ,وخطاب مج َّدد مستؤنؾ إلٌه ,وهو شرع جدٌد بإٌجاد المج ِّدد ,فمنه
ما وقع مماثبل للشرابع السالفة ,ومنه ما وقع مخالفا لها ,والر ُّد فٌما رمناه على من قال بعث
بشرٌعة نوح علٌه السبلم لقوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔﮊ النساء 6;8 :اآلٌة ,ونحن نعتقد أنه إنما أتع َّبدأ ه
بما أأوحى إلٌه ال بما أأوحى إلى نوح والنبٌٌن( ,)6والمكلِّؾ هو الحاكم المتح ِّكم(ٌ ,)7كلِّؾ بما شاء
وأراد ,سواء كلَّؾ بذلك قبل أو [لم]

()8

ٌكلِّؾ ,واألمر فً جمٌع ذلك إلٌه ,وكذلك قوله :ﮋﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ الشورى 68:فإن ال ِّدٌن واحد ال ٌتبدل وال ٌتؽٌر ,وال
ونفً األشباه واألمثال عنه ,وأ َّنه ال أٌشبه
ٌجوز فٌه ال َّنسخ ,ونعنً به التوحٌدأ وإفرادأ هللا عز وجل
أ
شٌبا من خلقه وال ٌشبهه شًء [من خلقه]( ,)9وهذا وإن أش أر أعه لنوح ومن بعدأ ه من األنبٌاء وتع َّبدأ هم
األول ,ومثله قوله تعالى:
به فقد أش أر أعه لنا أٌضا و أتع َّبدأ نا به ,بخطاب وإٌجاب مج َّدد ال بالخطاب َّ
ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ النحل ,678 :وقوله :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ البقرة ,685 :فإنما أم أر بخطاب مج َّدد ,وذهب بعض القدرٌة إلى أنه ال ٌجوز
():

أبعث رسول [هللا]

إال بشرع مجدد ,واستبعدوا أن ٌبعث هللا رسوال بشرع شرعه لؽٌره(;) ,فهذا

ال أصل له عند أهل التحقٌق؛ ألن األمر فً التع ُّبد راجع إلى مراد الشارع.
= أبو جعفر محمد بن حبٌب بن أمٌة البؽدادي (ت79::هـ)( ,المحبر) ,تحقٌق :إٌلزة لٌختن شتٌتر ,بدون طبعة ,المكتب
التجاري للطباعة والنشر -بٌروت ,بدون تارٌخ .ص .9;9الطبري( ,جامع البٌان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .;::الثعلبً,
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهٌم الثعلبً (ت977:هـ)( ,الكشؾ والبٌان) ,المعروؾ بتفسٌر الثعلبً ,تحقٌق :أبو محمد
بن عاشور ,ط ,6دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت6977( ,هـ7557 -م) ,ج ,9ص .679ابن كثٌر( ,البداٌة والنهاٌة),
مصدر سابق ,ج ,7ص.:65
) (6فً (ب) (ج)" :بما أوحى إلٌه مما أوحاه إلى نوح والنبٌٌن".
) (7فً (ب)" :المكلم" ,وفً (ج)" :المتكلم" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (8ساقط من (ب).
) (9ساقط من (ج).
) (:ساقط من (أ).
);( ذكر أبو الحسٌن البصري وجه هذا االستبعاد عند من قال به ,ثم أجاب علٌه ,وقرر أنه ال ٌمتنع أن ٌتعبد النبً الثانً
بالرجوع إلى دعاء النبً األول ,وٌوحى إلٌه بعبادات زابدة ,أو بشروط زابدة على العبادات التً علمها من النبً األول ,أو
ٌوحى إلٌه بشرٌعة األول ألنها قد درست ...إلخ ,قال" :ومع كل هذه الوجوه ال ٌحصل العبث" ,ثم ذكر الخبلؾ فً نبٌنا
صلى هللا علٌه وسلم هل كان متعبدا بشرٌعة من تقدمه أم ال؟ٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق,
ص.889
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قال الشٌخ -رضً هللا عنه" :-واألصل فً هذه المسؤلة أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمُ -بعث
إلى الناس كافة" ,بدلٌل قوله :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ األعراؾ,6:8 :
واإلٌمان
ب على المكلفٌن تصدٌ أقه
قال المفسر :نسخ هللا عز وجل بشرٌعة محمد ك َّل شرٌعة,
أ
وأوج أ
أ
ُّ
الحق من عند هللا ,وجمٌع الشرابع الواقعة قبلأه فهً منسوخة,
به ,واالعتقا أد أن جمٌع ما أتى به هو
إال ما ال ٌجوز فٌه النسخ من التوحٌد ومكارم األخبلق ,وكذلك سابر الضرورات [التً]( )6ال تتب َّدل
فً كل شرٌعة ,وٌكفٌنا دلٌبل على أنه لم ٌتعبد بشرع كان قبله قوله تعالى :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮊ المابدة ,98:وكذلك حدٌثه وقوله

()7

لمعاذ بن جبل حٌن بعثه إلى الٌمن ,لوال أنه من
()8

طرٌق اآلحاد ,واآلحاد ضعٌفة عند أهل األصول[ ,إذ هً]

توجب العم أل دون العلم والقطع,

فقال( :بم أتحكم بٌنهم؟ فقال :بكتاب هللا ,قال :فإن لم تجده فٌه؟ قال :فبسنة رسول هللا ,فقال :فإن لم
تجده فٌهما؟ ,قال :أجتهد برأًٌ ,فقال :الحمد هلل الذي وفق رسو أل رسوله)( ,)9ولم ٌقل له رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم -ارجع إلى التوراة وال إلى اإلنجٌل ,ولو كان رسول هللا -صلى هللا علٌه():
ص عنها(;) ,وهللا أعلم.
فح أ
وسلم -تع ِّبد [بها] ألأ أم أره أن أٌ أ

) (6ساقط من (أ) و (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :وكذلك حدٌثه وهو قوله لمعاذ".
) (8ساقط من (أ) و (ب).
) (9أخرجه الترمذي ( ,)6877أبواب األحكام :باب ما جاء فً القاضً كٌؾ ٌقضً .وأبو داود ( ,)8:97كتاب األقضٌة:
باب اجتهاد الرأي فً القضاء .كبلهما من طرٌق رجال من أصحاب معاذ .قال الترمذي :هذا حدٌث ال نعرفه إال من هذا
الوجه ,ولٌس إسناده عندي بمتصل.
) (:ساقط من (ج).
);( بعد أن أثبت الشارح أن رسالة رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -نسخت كل شرٌعة كانت قبله ,وأوجب هللا على جمٌع
المكلفٌن تصدٌقه واإلٌمان به ,محتجا على ذلك بقوله تعالى" :قل ٌا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا" (األعراؾ)6:8:؛
نجد أن الشارح هنا اختار الرأي القابل بؤن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -لم ٌكن متعبدا بشرٌعة أحد من األنبٌاء الذٌن
سبقوه ,أنه إنما أرسل بشرٌعة جدٌدة ,واستدل لرأٌه هذا بقوله تعالى" :لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" (المابدة,)98:
باإلضافة إلى قصة رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -عندما بعث معاذا إلى الٌمن ,وأما صاحب المتن فقد سرد األقوال سردا
ولم ٌصرح بترجٌح بعضها على بعض.
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فصل
هل ٌجوز أن ٌبعث هللا ُ رسولٌن بشرٌعة [واحدة]()0؟ ،أو رسولٌن بشرٌعتٌن مختلفتٌن إلى أمتٌن
أو إلى أمة واحدة ،وٌكون الخٌار إلى األمة أٌهما أحبت أجابت له؟ أو رسوال بشرٌعة ٌختلؾ فٌها
وحكم األجناس؛ كالسودان والبٌضان ،وٌختلفون فً العبادات؟ أو رسوال ٌدعو إلى
ُحكم القبابل ُ
شرٌعة ُمحدثة من لم ٌكن على شرٌعة ،و ٌُوسع على من كان على شرٌعة أحد من األنبٌاء أن
ٌُقٌم علٌها ،ومن لم ٌكن على شرٌعة أن ٌجٌب له؟ أو ٌح ُظر بعض الشرابع

()2

على أهلها وٌدع
()3

آخرٌن على شرٌعتهم؟ أو ٌرسل رسوال فٌكله إلى االجتهاد والرأي؟ أو [ٌرسل]
()4

بالرأي واالجتهاد ،فٌجتهد

رسولٌن

كل واحد منهما رأٌه وٌسع الناس اتبا ُع كل واحد منهما واألخذ

الناس من رأي أحدهما إلى رأي اآلخر؟ فإن كان هذا هكذا فما حال الناس فٌما
برأٌه ،وٌنتقل
ُ
أمورهم من األحكام والدماء والفروج والموارٌث واألموال؟ .اعلم أن هذا كله ساب ٌػ
ٌإول إلٌه
ُ
ُ
مبعث رسولٌن فً عصر واحد
لٌس فً العقل ما ٌُحٌل ُه وال فً الشرع ما ٌُبطلُه .التلخٌص :أما
فقد كان ذلك على عهد إبراهٌم ولوط علٌهما السالم ،بعثه هللاُ عز وجل ولوطا رسولٌن فً زمان
ُ
صلوات هللا علٌهما ،وعند
واحد إلى أمتٌن مختلفتٌن ،وعلى عهد موسى وهارون إلى أمة واحدة
أصحاب القرٌة [فً الرسولٌن]

()5

الذٌن آزرهما بالثالث وعززهما به ،وكذلك أن ٌكونا رسولٌن

بشرٌعتٌن مختلفتٌن متتابعتٌن أو معا ،أو رسوال إلى أمتٌن ،أو رسولٌن إلى أمة واحدة واحدا
()6

بعد آخر ،وما ٌشبه ذلك ،وفً وجودها

اختالؾ ُحكم الذكور واإلناث ،واألحرار
فً هذه األمة
ُ

والعبٌد ،وما خص هللا ُ به طوابؾ من هذه األمة؛ كثقٌؾ حٌن شرطت على رسول هللا -صلى هللا
()٧
وحكم الحرمٌن
علٌه وسلم -أن ٌُحرم وادٌها على من ٌرعى فٌه ،فمن وجدوه فٌه سل ُبوه ُ ،

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (أ)" :أو ٌحط بعض الشرابع على أهلها".
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (أ)" :أو ٌجتهد" ,وهو تصحٌؾ.
) (:ساقط من (ج).
);( فً (أ)" :وفً وجودنا" ,وٌبدو أنه تصحٌحؾ ,والضمٌر فً "وجودها" عابد إلى الشرٌعة التً ٌختلؾ فٌها حكم القبابل
واألجناسٌ ,فهم ذلك مما سٌؤتً من الكبلم ,ؼٌر أن العبارة فٌها شًء من الؽموض ,ولعل فً الكبلم سقطا.
) (7فً (ب) و (ج)" :فمن وجده فٌها سلبوه" ,وسٌاق الكبلم ال ٌساعد علٌه .وخبر شرط ثقٌؾ أورده القاسم بن سبلم بإسناده
فً كتاب األموال ( ,) :75كتاب افتتاح األرضٌن صلحا وأحكامها وسننها :باب كتب العهود التً كتبها رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم وأصحابه ألهل الصلح .وابن زنجوٌه ( ,)78:كتاب العهود التً كتبها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :كتاب
رسول هللا لث قٌؾ .كبلهما من طرٌق عروة بن الزبٌر .فً حدٌث طوٌل ,ولٌس فٌه قوله" :فمن وجدوه فٌه سلبوه"ٌ .نظر :أبو
عبٌد ,القاسم بن سبلم بن عبد هللا الهروي (ت779:هـ)( ,كتاب األموال) ,تحقٌق :أبن أنس سٌد بن رجب ,ط ,6دار=
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وتحرٌمهما ،وما حكم به أبو بكر الصدٌق -رضً هللا عنه -فً أهل الردة ،أبى أن ٌقبل إسالمهم
حتى ٌقاس ُموه األموال ،و ُتنزع منهم الكراع والسالح( ،)0وما فعله رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -بؤهل دومة الجندل حٌن اشترط علٌهم الضاحٌة من الضحل( ،)2وشبه هذا ،وقوله( :ال
ٌُقتل قُرٌشً صبرا بعد هذا الٌوم)( ،)3وقوله( :الوالٌة فً قرٌش ما دام منهم رجالن)( ،)4وتحرٌم
()6

الصدقة على آل محمد( ،):وإسهامهم

دون الجٌش من ُ
الخ ُمس( ،)٧وال ُتقبل الجزٌة من بعض
()١

الكفار [و ُتقبل من بعض]( ،)٥وهكذا حكم البٌضان والسودان ،والذكور واإلناث .وكذلك

أن

الناس فً اتباع أي الرسولٌن شاءوا ،وال ٌس ُع أحدا االنفكا ُك إال بإذن النبً ،وٌسو ُغ كل
ٌُخٌر
ُ

= الهدي النبوي -مصر6978( ,هـ7557 -م) ,ج ,6ص .798ابن زنجوٌه ,أبو أحمد حمٌد بن مخلد بن قتٌبة الخراسانً
(ت7:6:هـ)( ,كتاب األموال) ,تحقٌق :شاكر ذٌب فٌاض ,ط ,6مكر الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة -السعودٌة,
(;695هـ698; -م) ,ج ,7ص.9:8
) (6أخرجه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" ( ,)87786كتاب السٌر :ما قالوا فً الرجل ٌسلم ثم ٌرتد ما ٌصنع به .والقاسم بن
سبلم فً "األموال" ( ,) :78كتاب افتتاح األرضٌن صلحا :باب الحكم فً رقاب أهل الصلح...إلخ .كبلهما من حدٌث طارق
بن شهابٌ .نظر :أبو عبٌد( ,كتاب األموال) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .857ابن زنجوٌه( ,كتاب األموال) ,مصدر سابق,
ج ,7ص.9;5
) (7أخرجه أبو عبٌد القاسم بن سبلم فً "األموال" ( ,):77كتاب افتتاح األرضٌن صلحا :باب كتب العهود التً كتبها
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .وابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .775قال أبو عبٌد" :الضاحٌة من
الضحل ,فإن الضاحٌة فً كبلم العرب كل أرض بارزة من نواحً األرض وأطرافها ,والضحل :القلٌل الماء"ٌ .نظر :القاسم
بن سبلم( ,األموال) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.856
) (8أخرجه مسلم ( ,)88كتاب الجهاد والسٌر :باب ال ٌقتل قرٌشً صبرا بعد الفتح .وابن حبان ( ,)8768كتاب الحج :باب
فضل مكة .وأحمد ( ,)6:957مسند المكٌٌن :حدٌث مطٌع بن األسود .جمٌعهم من طرٌق عبد هللا بن مطٌع عن أبٌه.
) (9أخرجه الربٌع بن حبٌب ( ,)99باب فً الوالٌة واألمارة ,من حدٌث ابن عباس .وأخرجه البخاري ( ,)8:56كتاب
المناقب :باب مناقب قرٌش .ومسلم ( ,) 6875كتاب اإلمارة :باب الناس تبع لقرٌش والخبلفة فً قرٌش .كبلهما من حدٌث
ابن عمر .بلفظ "ال ٌزال هذا األمر فً قرٌش."...
) (:لحدٌث (إن هذه الصدقات إنما هً أوساخ الناس ,وإنها ال تحل لمحمد وال آلل محمد) .أخرجه مسلم ( ,)6577كتاب
الزكاة :باب ترك استعمال آل النبً على الصدقة .والنسابً ( ,)7;59كتاب الزكاة :باب استعمال آل النبً صلى هللا علٌه
وسلم على الصدقة .وأبو داود ( ,)798:كتاب الخراج واإلمارة والفًء :باب فً بٌان مواضع قسم الخمس وسهم ذي
القربى .جمٌعهم من طرٌق عبد المطلب بن ربٌعة بن الحارث.
);( فً (ب) و (ج)" :وأسهمهم دون الجٌش".
) (7لقوله سبحانه وتعالى" :واعلموا أنما ؼنمتم من شًء فؤن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى والٌتامى والمساكٌن وابن
السبٌل" اآلٌة (األنفال.)96:
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9أي وكذلك ٌسوغ أن ٌخٌر الناس فً اتباع أي الرسولٌن شاءوا ,فلٌس فً العقل ما ٌحٌله وال فً الشرع ما ٌمنعه ,كما
سبق.
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ٌحج ُر أح ٌد منهم على الناس فً اتباع [أي]( )0شرٌعة شاءها
واحد من الرسولٌن هذا للناس ،وال
ُ
ابتداءا ،وٌكونُ االنتقال ُ عن إذن الرسولٌن( ،)2وكذلك فً االنتقال عن هاتٌن الشرٌعتٌن إلى
ؼٌرهما ال ٌسو ُغ إال بإذن الرسولٌن.
()8

الشرح :قال المفسر :هذه الفصول

الخبٌص
كلُّها من فنِّ الكبلم ولٌست من الفنِّ  ,وقد أخلأ أط الشٌخ
أ

بالحٌس( ,)9وهذه ال ُّسإاالت كلها حرٌة بؤصول الدٌانات ومسابل االعتقادات ,وقد أرسل هللا إبراهٌم
():

علٌه السبلم وكان لوطا

ابن أخٌه ,وهو من جملة من أرسل إلٌه إبراهٌم ,ومن دعاه إبراهٌم
(;)

هاجر من كوثا
فاستجاب وآمن ,فل َّما
أ
أ

هاجر معه ,ونزال معا باألرض
إلى األرض المقدسة
أ

المقدسة ,وبسط هللا لهما الدنٌا فكثرت بؤٌدٌهما المواشً والؽلمان ,فجعل ؼلمان هذا ٌشكون إلٌه
ؼلمان أ
اآلخر ,فقال إبراهٌم علٌه السبلم للوطٌ :ابن أخً إما أن تتنحى أنت أو أتنحى أنا ,قال له
لوط :أي ع ِّمً بل أتنحى أنا عنك ,فتنحى عنه و أن أز أل حو أل مدابن مإتفكات( ,)7وكانوا ٌعملون
الخبابث ,وعلٌهم ج َّبار من الجبابرة ,والخبابث التً بعث لوط بتحرٌمها علٌهم وبنهٌهم عنها عشر
خصال ,وعلٌها ِّ
عذبوا ,وهً :قطع الطرٌق ,وإتٌان الرجال ,والثالثة رمً الؽرباء بالحصى,
()8

وكانت لهم صحاؾ

صح أفة ,فإذا
مملوة حصى ,مكتوب على كل أحصاة منها اسم صاحب ال َّ
َّ

ور أموه
صح أف أته حولأه ,فإذا جاءهم ؼرٌب تبادروه أ
جلسوا فً أندٌتهم أحضر ك ُّل واحد منهم أ
) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ب) و (ج)" :عن إذن الرسول" بصٌؽة المفرد.
) (8فً (ب) و (ج)" :هذه األصول...إلخ".
) (9مراد الشارح بهذا أن الشٌخ صاحب المتن خلط مسابل الكبلم بمسابل أصول الفقه ,وأن المسابل التً أوردها الشٌخ فً
هذا الباب لٌست من فن أصول الفقه ,فكؤنه بذلك كمن خلط الخبٌص بالحٌصٌ .قال :أخبأصأ الشً أء بالشًء إذا خلطه,
أ
والخبٌص :المعمول من التمر والسمن ,حلواء معروؾ ٌخبص بعضه فً بعض ,والحأ ٌس :الخلط ,ومنه سمً الحٌس حٌسا:
وهو تمر ٌخلط بسمن وأقط ,فٌعجن وٌخلطٌ .نظر :الفٌروزآبادي( ,البحر المحٌط) ,مصدر سابق ,مادة "خبص" ,ج,6
ص; .;6ابن منظور( ,لسان العرب) ,مصدر سابق ,مادة "حٌس" ,ج; ,ص .;6الزبٌدي( ,تاج العروس) ,مصدر سابق,
مادة "حٌس" ,ج ,6:ص ,:;8ومادة "خبص" ,ج ,67ص.:97
) (:كذا جاء فً جمٌع النسخ على النصب ,ولعل الصواب الرفع على أنه اسم لكان.
);( كوثا أو كوثى ربّى ,قرٌة بسواد العراق ,فٌها مشهد إبراهٌم الخلٌل علٌه السبلم ,وبها مولده ,وبها طرح إبراهٌم فً
النارٌ .نظرٌ :اقوت الحموي ,أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي (ت;7;:هـ)( ,معجم البلدان) ,بدون طبعة ,دار صادر-
بٌروت6897( ,هـ6977 -م) ,ج ,9ص .987القزوٌنً ,زكرٌا بن محمد بن محمود القزوٌنً (ت;87:هـ)( ,آثار البالد
وأخبار العباد) ,بدون طبعة ,دار صادر -بٌروت ,بدون تارٌخ ,ص.999
) (7فً (ب) و (ج)" :مدابن المإتفكات" بؤل التعرٌؾ.
صح أفة ,والصأح أفة كال أقصعأة ,والجمع صحاؾ .قال الكسابً" :أعظم القصأاع الجأ ف أنة ,ثم ال أقصعأة تلٌها تشبع العشرة,
) (8جمع أ
صح أفة تشبع الخمسة" .الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق ,مادة "صحؾ" ,ص.;89
ثم ال أ
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()6

بالحصى ,فمن أصا أبه بالرمً نظروا اس أم صاحب الحصاة ,وكان أولى به وبمالهٌ[ ,ؤخذه له]
وٌن أكحه ما شاء ,وإن لم ٌكن له مال أن أك أحه ما شاء ,وؼرَّ أمه بعد ذلك ثبلث أة دراهمٌ ,بقى مرهونا فٌها

ٌن أكح حتى أٌؽر أمها ثم ٌرسله ,وكان لهم قاض ٌقضً لهم على الؽرباء بذلك ,والرابعة ؼصب
أموال الؽرباء ,والخامسة الفاحشة ,وهً المنكر فً قوله عز وجل :ﮋﯝ ﯞ ﯟ
ض أرته [ضرطة]
ضارط ,فمن أح أ
ﯠ ﮊ العنكبوت ,79:وهً ال أت أ

()7

منهم قام إلى وجوه القوم,

وضارطوه ,والسادسة ح ُّل اإلزار والجلوس عراة للرجال ,وح ُّل ِّ
الزرار
فضار أطهم
أ
أ

()8

ُّ
وشق

الجٌوب وإبداء ما فوق القبل للنساء ,والسابعة اللعب [بالحمام]( ,)9والثامنة التصفٌق والتصفٌر,
والتاسعة أمضػ العلك ,والعاشرة الحملقة( .):قال المفسر :لم أدر ما تؤوٌل هذه الكلمة وال بؤيِّ لؽة
كانت(;) ,قال المفسر :ورأٌت فً بعض التفاسٌر أن عد َّتهم أربعة آالؾ ألؾ ,وهللا أعلم ,فؤرسل
ِّ
وٌحذرهم عقوب أة هللا
[هللا]( )7إلٌهم لوطا وهو رجل ؼرٌبٌ ,نهاهم وٌحرِّ م علٌهم هذه الخصال,
فاقتلع مدابنهم من َّ
الثرى حتى سمع
ونزو أل العذاب ,فكذبوه وأخرجوه وطردوه ,فؤمر هللا جبرٌ أل
أ

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (أ).
) (8فً (ج)" :وحل الزراري".
) (9ساقط من (ب).
)ٌ" (:قال حأ ملق :إذا قلب جفنه ,وٌقال حأ ملق :إذا فتح عٌنٌه ونظر نظرا شدٌدا" .الحمٌري( ,شمس العلوم ودواء كبلم العرب
من الكلوم) ,مصدر سابق ,مادة "الحملقة" ,ج ,8ص.6:97
);( لمزٌد من التفصٌل عن أعمال قوم لوط وما كانوا ٌفعلونه من الخبابث والمنكرات ,وما قاله العلماء والمفسرون فً
شؤنهم؛ ٌنظر فً تفسٌر قوله تعالى فً سورة العنكبوت " :ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتؤتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
العالمٌن ,أبنكم لتؤتون الرجال وتقطعون السبٌل وتؤتون فً نادٌكم المنكر" اآلٌة (العنكبوتٌ ,)79 -78 :نظر على سبٌل
المثال :الطبري( ,جامع البٌان) ,مصدر سابق ,ج ,68ص .889ابن أبً حاتم ,أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس
الرازي (ت877:هـ)( ,تفسٌر القرآن العظٌم) ,تحقٌق :أسعد محمد الطٌب ,ط ,6مكتبة نزار مصطفى الباز -الرٌاض,
(6967هـ6997 -م) ,ج ,9ص .85:9الثعلبً( ,الكشؾ والبٌان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .777البؽوي ,أبو محمد الحسٌن
بن مسعود البؽوي (ت:65:هـ)( ,معالم التنزٌل) ,المعروؾ بتفسٌر البؽوي ,تحقٌق :محمد عبد هللا النمر وآخرون ,بدون
طبعة ,دار طٌبة -الرٌاض6966( ,هـ) ,ج; ,ص .789ابن عطٌة ,أبو محمد عبد الحق بن ؼالب بن عبد الرحمن بن تمام
بن عطٌة األندلسً (ت:97:هـ)( ,المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز) ,تحقٌق :عبد السبلم عبد الشافً محمد ,ط,6
دار الكتب العلمٌة -بٌروت6977( ,هـ7556 -م) ,ج ,9ص.869
) (7ساقط من (أ).
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نباح الكبلب وصٌا أح الدٌكة ,أف أقلأ أبها علٌهم ,فؤرس أل هللا علٌهم حجارة من طٌن مسومة
أهل السماء
أ
عند ربك للمسرفٌن(.)6
فهذان رسوالن فً عصر واحد إلى أمَّتٌن مختلفتٌن بشرٌعتٌن مختلفتٌن ,وكذلك موسى وهارون
علٌهما السبلم بشرٌعة واحدة ,وكذلك داوود وسلٌمان رسوالن باالجتهاد فً حكم القض ٌَّة
المعروفة( .)7وأما رسول بشرٌعة ٌختلؾ فٌها حكم القبابل واألجناس ففً شرٌعة نبٌنا محمد -صلى
()8

هللا علٌه وسلم ,-فً األجناس [الذكور]

واإلناث ,فً الدٌة ,والشهادات ,والموارٌث ,والصبلة,

[والصٌام]( ,)9والحج ,والعمرة ,والجهاد ,واألذان ,والتس ُّتر ,والوالٌة علٌهن :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﮊ النساء.89 :
وأمَّا اختبلؾ أحكام القبابل فكما فً قرٌش( :أ ِّمروا قرٌشا [وال تؤمروها]( ,);()):وقوله( :ال ٌزال
هذا األمر فً قرٌش ما دام منهم رجبلن)( ,)7وقوله( :ال ر َّق على عربً) ,وفً رواٌة (على
قرٌشً بعد الٌوم)( ,)8وفً رواٌة( :ال ٌقتل قرٌشً بعد الٌوم صبرا)( ,)9وما فعل أبو بكر فً أهل
الر َّدة ,و أشرط ثقٌؾ فً وادٌهم مع قوله تعالى :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
فسو أغ لهم رسول هللا -صلى هللا
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ ٌونسَّ ,:9 :
()65

علٌه وسلم -ذلك[ ,وال َّسلب أعظم ,وانعقد اإلجماع بعد أبً بكر على منع ال َّسبً

فً المرتدٌن,

) (6أورد هذا الخبر اإلمام أبو جعفر الطبري فً تفسٌره عن الس ِّديٌ .نظر :الطبري( ,جامع البٌان) ,مصدر سابق ,ج,67
ص;.:8
)ٌ (7شٌر إلى قوله تعالى" :وداوود وسلٌمان إذ ٌحكمان فً الحرث إذ نفشت فٌه ؼنم القوم وكنا لحكمهم شاهدٌن ,ففهمناها
سلٌمان وكبل آتٌنا حكما وعلما" اآلٌة (األنبٌاء.)78:
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:ساقط من (ج).
);( لم أجده فً شًء من كتب الحدٌث وال ؼٌرها.
) (7سبق تخرٌجه فً المتن.
) (8سبق تخرٌجه فً المتن.
) (9فً (ب) و (ج)" :صبرا بعد الٌوم".
) (65فً (ب)" :على منع النساء" وهو تصحٌؾ.
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()7
()6
ؼٌر ما أجازوه من
وأمَّا السودان والبٌضان] فبل أعلم فً الشرٌعة [اآلن] حكما معلقا بالسواد ,أ

ص فٌه بعض العلماء فٌمن أقدأ أر علٌهم فً ببلدهم
سبٌهم من ؼٌر إمام عادل أو جابر ,وما أر َّخ أ
خاصة ,بالؽصب ,أو بالسرقة ,أو باالنتهاب ,ولو وحده( ,)8أو بالشراء من سبلطٌنهم فٌمن ؼضبوا
علٌه وباعوه من رعاٌاهم ,أو األب إن باع أوالدأ ه ,أو الزوج زوج أته ,هذا كله َّ
ص فٌه بعض
رخ أ
العلماء فً السودان خاصة إن كانوا مشركٌن ,وكذلك فٌمن جلبهم من ببلدهم بوجه من هذه الوجوه
():

أمان المسلمٌن( ,)9فإن لم ٌفعل ودأ أخ أل [بهم]
خرجهم من ملكه قب أل أن ٌدخلهم
أ
فبل ب َّد أن ٌ أ

أمان
أ

المسلمٌن على الحال فقد خرجوا أحرارا ,وهللا أعلم بعلة ذلك(;).
وأمَّا أخذ الجزٌة وقبولها من بعض الكفار فذلك شرع مشروع ال ٌسؤل ع َّما ٌفعل وهم ٌسؤلون؛ فإنه
قال فً بعض الكفار :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ التوبة ,79 :وقال فً بعضهم :ﮋﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﮊ البقرة 698 :أي شرك باهلل ,وقال علٌه السبلم( :حتى ٌقولوا ال إله إال هللا)( ,)7فؤهل الجزٌة
صدقة فإنها ؼساالت الناس ال
قالوا ال إله إال هللا ,وؼٌرهم قال واصبروا على آلهتكم( .)8وأمَّا ال َّ

) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8كذا فً األصل ,ولعله :ولو وجده.
) (9فً (ب) و (ج)" :قبل أن ٌدخل بهم أمان المسلمٌن".
) (:ساقط من (أ).
);( من أٌن لهم ذلك؟! ,وما وجه الترخٌص فً جواز سبً هإالء بهذه الطرٌقة؟! ,مع أن اإلسبلم شدد أٌما تشدٌد فً استعباد
الناس واسترقاقهم من ؼٌر وجه شرعً ,والوجه الشرعً الوحٌد الذي أجازه اإلسبلم هو استرقاق أسرى الحرب المشركٌن
بشروط ذكرها العلماء ,وفً البخاري وؼٌره من حدٌث أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال( :ثبلثة أنا خصمهم
ٌوم القٌامة؛ رجل أعطى بً ثم ؼدر ,ورجل باع حرا فؤكل ثمنة ,ورجل استؤجر أجٌرا فاستوفى منه ولم ٌعطه أجره) .والذي
ٌدلك على فساد هذا الرأي قولهم :أن علٌه ٌخرجهم من ملكه قبل أن ٌدخل بهم أمان المسلمٌن ,وأنه إن لم ٌفعل ذلك ودخل بهم
أمان المسلمٌن خرجوا أحرارا .فكٌؾ ٌسوغ ذلك؟ ألنهم إن كانوا إنما أخذوهم بوجه شرعً فلماذا انقلب حالهم من الرق إلى
الحرٌة بمجرد دخولهم أمان المسلمٌن ,وإن كانوا هم من أول األمر أحرارا فبؤي وجه جاز استرقاقهم؟! فاهلل المستعان ,وهو
ولً التوفٌق.
) (7أخرجه الربٌع بن حبٌب ( ,)9;9كتاب الجهاد :باب جامع الؽزو فً سبٌل هللا ,من طرٌق ابن عباس .وأخرجه البخاري
( ,)897كتاب الصبلة :باب فضل استقبال القبلة .ومسلم ( ,)88كتاب اإلٌمان :باب األمر بقتال الناس حتى ٌقولوا ال إله إال
هللا .من حدٌث أنس بن مالك وأبً هرٌرة وؼٌرهما .ولفظه( :أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا) الحدٌث.
)ٌ (8عنً أن الذٌن تإخذ منهم الجزٌة ٌإمنون بالخالق سبحانه؛ ألنهم أهل كتاب ,وٌإمنون بالٌوم اآلخر والمبلبكة والكتب
والنبٌٌن؛ ولكنهم ضلوا بتحرٌفهم كبلم هللا إلخ ,وأما ما سواهم من عبدة األوثان فهم على أصنامهم عاكفون.
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تح ُّل لمحمد وال آلل محمد( ,)6صانه هللا وط َّهره عنها ,وكذلك أن ٌخ ٌَّر الناس فً اتباع أي
الرسولٌن شاءوا فهذا عندي خبلؾ األولى( ,)7فكٌؾ أٌ أسع من أخذ من رسول أرسله هللا إلٌه بشرع
أش أر أعه له وتع َّبدأ ه به أن أٌتر أكه أو أٌنتق أل عنه من ؼٌر أن ٌكون هللا عز وجل أش أر أع ذلك له ,أو أن أس أخ
الشرع األول بعوض منه أو بؽٌر عوض( ,)8فهذا هو الرجوع عن العلم الذي ال أٌ أسع ,ولعل ما
أ
()9

أشار [إلٌه]

الشٌخ فً قوله" :وال ٌسع أحدا االنفكا ُك إال بإذن النبً"؛ ألن النبً ال ٌشرع شرعا

من تلقاء نفسه ,وال ٌو ِّسع فً االنتقال عنه إلى ؼٌره إال بناسخ ,أال ترى ما ر ِّخص لنا فٌه من
رخص الشرع؛ مثل التخٌٌر بٌن الصوم واإلفطار فً السفر ,وبٌن القصر واإلتمام فً الصبلة,
لوال ما كان ذلك مشروعا من عند هللا لما أوس أع شًء من ذلك ,وهللا أعلم.

) (6سبق تخرٌجه بلفظ (إن هذه الصدقات إنما هً أوساخ الناس ال تحل لمحمد وال آلل محمد) ,ولفظه فً كتاب األموال
البن زنجوٌة وعند الطبرانً من حدٌث ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال( :اصبروا على أنفسكم ٌا بنً هاشم
فإنما الصدقات ؼساالت الناس)ٌ .نظر :ابن زنجوٌه( ,كتاب األموال) ,)7679( ,كتاب الصدقات وأحكامها وسننها :باب
تحرٌم الصدقة على بنً هاشم وموالٌهم ,ج ,8ص .6697الطبرانً ,أبو القاسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب (ت8;5:هـ),
(المعجم الكبٌر للطبرانً) ,تحقٌق :حمدي بن عبد المجٌد السلفً ,ط ,7مكتبة ابن تٌمٌة -القاهرة ,بدون تارٌخ,)67985( ,
ج ,67ص.78:
) (7فً (أ)" :فهذا عنده خبلؾ األول".
) (8فً (ب) و (ج)" :أو بؽٌر عوض منه".
) (9ساقط من (أ).
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فصل
ُ
وٌبعث نبٌا بالخط( ،)2أو بالرإٌا ،أو بالصواع( ،)3أو بالفراسة،
وأما قوله( :)0هل ٌرسل ُ هللاُ تعالى
والحكل( ،)4فٌإدي الرسول ُ إلى الناس أوامره ونواهٌه؟ أو ٌرسلُه بؽٌر واسطة
أو بمنطق الطٌر
ُ
المالبكة فٌكل ُمه تكلٌما ،أو ٌُلهمه إلهاما ،أو ٌُعلمه إعالما ضرورٌا واختٌارٌا؟ فذلك كله سابػ.
ضرب
وأما أن ٌُرسل رسوال وٌقبضه قبل بلوؼه أمته ،أو ٌقبض أمته قبل وصوله إلٌهم؛ فذلك
ٌ
من البداء( )5ال ٌجوز ،سبحانه.
(;)

الشرح :قال المفسر :قوله" :بالخط" أي الكتاب ,أي ٌخلق [هللا]

الكتاب أة فً لوح أو رق منشور,

أو ؼٌر ذلك ,فٌرسله بذلك وٌؤمره أن ٌبلِّػ عنه ما كتب له أو أٌعمل به ,أو ٌنهى عن كذا وكذا(,)7
أو ٌنهى من بعث إلٌه عن كذا وكذا ,هذا كله سابػ؛ بشرط أن ٌخلق هللا فً نفسه [بعد ذلك أو
()8

معه]

المكتوب خطاب هللا سبحانه ,فإن خطابه ٌسمعه من شاء بواسطة
علما ضرورٌا بؤن
أ

[وبؽٌر واسطة]( ,)9كٌؾ شاء وبما شاء [وفٌما شاء]( ,)65وأمَّا الرإٌا فقد وقع إلبراهٌم علٌه السبلم
فً أمر الذبٌح( ,)66حٌن أمر به فً المنام لٌل أة التروٌة ,فؤصبح ٌوم التروٌة فروَّ ى فً نفسه أي فكر
[فً نفسه]( ,)67فس ِّمً ٌوم التروٌة ,ولذلك قال عبٌد بن عمٌر اللٌثً(" :)68رإٌا األنبٌاء علٌهم
) (6كذا فً األصل ,وال أدري من ٌعنً بقوله ,فإنه لم ٌأنقل هذه العبار أة عن أحد قبل ذلك حتى ٌحٌل إلٌه.
) (7الخط :أي الكتاب ,كما سٌؤتً بٌانه فً الشرح.
) (8الصُّواع :مكٌال ,أو إناء ٌشرب فٌه ,وفً الكتاب العزٌز" :قالوا نفقد صواع الملك" (ٌوسؾٌ .)77:نظر :الفراهٌدي,
(كتاب العٌن) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .699ابن درٌد( ,جمهرة اللؽة) ,ج ,7ص.888
) (9الحكل :ما ال ٌسمع له صوت ,أو هو الشًء الذي ال نطق له من الحٌوان؛ كالنمل وؼٌرهٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح),
مصدر سابق ,مادة "حكل" ,ص .775ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مادة "حكل" ,ج.95 ,7
) (:البداء :الظهور بعد الخفاء .كما سٌؤتً فً الشرح.
);( ساقط من (أ) و (ب).
) (7فً (أ)" :أو ٌنهى عنه كذا وكذا".
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (أ).
) (65ساقط من (أ).
) (66الذبٌح هو نبً هللا إسماعٌل علٌه السبلم ,والشارح هنا ٌشٌر إلى قوله تعالى" :فلما بلػ معه السعً قال ٌا بنً إنً أرى
فً المنام أنً أذبحك فانظر ماذا ترى قال ٌا أبت افعل ما تإمر ستجدنً إن شاء هللا من الصابرٌن" (الصافات.)657:
) (67ساقط من (ج).
) (68عبٌد بن عمٌر بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع اللٌثًٌ ,كنى أبا عاصم ,قاص أهل مكة .ذكر البخاري أنه رأى
النبً صلى هللا علٌه وسلم .وذكره مسلم بن الحجاج فٌمن ولد على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .وهو معدود فً كبار
التابعٌن ,سمع عمر بن الخطاب ,وعبد هللا بن عمرو ابن العاص ,وعابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنهم ,وألبٌه عمٌر بن=
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()7

السبلم كلها وحً"( ,)6وهو الذي ٌتوجه [إلٌه]

قوله علٌه السبلم لعابشة -رضً هللا عنهاٌ( :-ا

()8
نفسه نفس زكٌة مطهرة مستعدة ل أقبول الوحً وأخذه فً
عابشة تنام عٌنً وال ٌنام قلبً) ؛ ألن أ

صواع فجابز فً العقل أن ٌفهمه هللا من طنٌنه خطابا ٌنفهم له منه معنى
الٌقضة وفً المنام ,وأما ال ُّ
():

األمر [فً حال األمر]( ,)9ومعنى النهً فً حال النهً ,ومعنى التبلٌػ واإلرسال؛ [بشرط]

أن

ٌخلق هللا فً نفسه علما ضرورٌا بؤن ذلك خطاب هللا(;) ,هذا كله سابػ فً العقل ,وكذلك
()7
بع أ
ث بها رسوال بشرط ما ذكرنا ,وهو أن ٌخلق هللا فً نفس
الفراسة أٌضا سابػ فً العقل أن أٌ أ
الرسول علما ضرورٌا بؤن ذلك كله خطاب هللا ,ح َّمله و أب أع أثه به ,وكذلك منطق الطٌر؛ كقصة أٌعفر

وعنفٌر(555555555555555555555555555555555555555555555555555)8

= قتادة صحبةٌ .نظر :ابن عبد البر( ,االستٌعاب) ,مصدر سابق ,ج ,8ص .6568ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,مصدر سابق,
ج ,8ص .:95المزيٌ ,وسؾ بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ الثقفً (ت797:هـ)( ,تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال) ,تحقٌق:
بشار عواد معروؾ ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت6968( ,هـ6997 -م) ,ج ,69ص.778
) (6أخرجه البخاري ( ,)688كتاب الوضوء :باب التخفٌؾ فً الوضوء.
) (7ساقط من (ج).
) (8أخرجه الربٌع ( ,) 75:كتاب الصبلة ووجوبها :باب اإلمامة فً النوافل .وأخرجه البخاري ( ,)7568كتاب صبلة
التراوٌح :باب فضل من قام رمضان .ومسلم ( ,)67:كتاب صبلة المسافرٌن وقصرها :باب صبلة اللٌل ,وعدد ركعات
النبً صلى هللا علٌه وسلم فً اللٌل ,...جمٌعهم من حدٌث عابشة أم المإمنٌن.
) (9ساقط من (ب).
) (:ساقط من (أ).
);( فً (ب) و (ج)" :بؤن هذا كله خطاب هللا".
) (7فً (أ)" :والفراسة وكذلك الفراسة...إلخ" ,والظاهر أن كلمة الفراسة األولى أدرجت سهوا.
) (8فً (ب) و (ج)" :كقصة ٌعفر وعفٌر وعنفٌر" .وٌعفر اسم هدهد سلٌمان علٌه السبلم ,وعنفٌر اسم هدهد بلقٌس ملكة
الٌمن .وقصتهما التً ٌشٌر إلٌها الشارح -كما جاء فً بعض التفاسٌر ,وهللا أعلم بحقٌقة األمر -أن عنفٌر هدهد بلقٌس قال
لٌعفور سلٌمان :من أٌن أقبلت؟ وأٌن ترٌد؟ قال :أقبلت من الشام مع صاحبً سلٌمان بن داود علٌه السبلم .فقال الهدهد :ومن
سلٌمان بن داود؟ قال :ملك الجن واإلنس والشٌاطٌن والطٌر والوحوش والرٌح فمن أٌن أنت؟ فقال :أنا من هذه الببلد .قال:
ومن ملكها؟ قال :امرأة ٌقال لها :بلقٌس ,وإن لصاحبكم سلٌمان ملكا عظٌما ولكن لٌس ملك بلقٌس دونه ,فإنها ملكت الشمس
كلها وتحت ٌدٌها إثنا عشر ألؾ قابد ,تحت ٌد كل قابد مابة ألؾ مقاتل .فهل أنت منطلق معً حتى تنظر إلى ملكها؟ قال:
أخاؾ أن ٌتفقدنً سلٌمان وقت الصبلة إذا أحتاج إلى الماء .قال الهدهد الٌمانً :إن صاحبك لٌسره أن تؤتٌه بخبر هذه الملكة.
فانطلق معه ونظر إلى بلقٌس وملكها وما رجع إلى سلٌمان ّإال وقت العصر .فعند ذلك ؼضب علٌه سلٌمان علٌه السبلم وقال
كما حكى هللا تعالى عنه" :وتفقد الطٌر فقال ما لً ال أرى الهدهد أم كان من الؽاببٌن ألعذبنه عذابا شدٌدا أو ألذبحنه أو
لٌؤتٌنً بسلطان مبٌن" (النملٌ .)76 -75 :نظر :الثعلبً( ,الكشؾ والبٌان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .755البؽوي( ,معالم
التنزٌل) ,مصدر سابق ,ج; ,ص.6:9
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()6

والقنبرة

وهدٌتها إلى سلٌمان علٌه السبلم جرادة واحدة ,واعتذارها عن ذلك ,وقبول سلٌمان
()7

علٌه السبلم لهدٌتها[ ,وشكره لها]

وثنابه علٌها ,ومما اعتذرت له به عن نفسها أن قالتٌ :ا نبً

هللا معذرة منً إلٌك ,الهدٌة بقدر المهدي ال بقدر المهدأ ى إلٌه ,ونظم هذا بعض [األدباء]( )8فقال:
سلٌمان ٌو أم الحشر قنبــرة  ...تهدي إلٌه جــرادا كـــان فً فٌها
أتت
أ
قالت لـــــه ٌا نبًَّ هللا معـــذرة  ...إنَّ الهداٌــــــــا على مقدار مهدٌها
()9

لو كان تهدى إلى اإلنسان قٌمته  ...ما كان تهدى لك الدنٌا وما فٌها

(;)

و أٌعفر اسم هدهد سلٌمان علٌه السبلم ,وعنفٌر اسم هدهد بلقٌس( ,):وما جاء [به]
()8

صدأ أق هللا عز وجل فً القرآن كله( ,)7وأرس أل [به]
وما ذهب به عنه ,فقد أ

إلى سلٌمان

جبرٌل علٌه السبلم

وأ َّداه إلى نبٌنا علٌه السبلم( ,)9وأنز أل هللا به قرآنا ٌتلى إلى آخر الدهر ,هذا كله سابػ ممكن ,أشه أد
به النقل وص َّدقه العقل.
وأمَّا ال أبداء فمعناه الظهور بعد الخفاء ,وهو أن ٌظهر لئلنسان علم أو رأي أو نظر لم ٌذكره وال
أعل أمه قبل ذلك ,وهو ال ٌجوز على هللا؛ ألنه ٌرجع إلى أن ٌكون هللا عالما فً الحال بشًء لم ٌكن

) (6القنبرة ,وٌقال القبَّرة :طابر من العصافٌر ؼبراء ,على رأسها قنبرة ,والقبَّرة تطٌر فً السماء وتصفر ,قال سٌبوٌه :وهً
القنبراء .وفً الصحاح أن اسمها القبَّرة ,وأن العامة تسمٌها قنبرةٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق ,مادة "قبر",
ص .966ابن سٌدة( ,المخصص) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.89:
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9لم أتمكن من معرفة صاحب األبٌات ,األبٌات نفسها ذكرها صاحب حٌاة الحٌوان مع شًء من االختبلؾٌ .نظر:
الدمٌري ,أبو البقاء محمد بن موسى بن عٌسى بن علً الدمٌري (ت858:هـ)( ,حٌاة الحٌوان الكبرى) ,تحقٌق :أحمد حسن
بسج ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7558 -م) ,ج ,7ص;.:6
) (:وفً بعض التفاسٌرٌ :أعفور وعنفرٌ .نظر :الثعلبً( ,الكشؾ والبٌان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .755البؽوي( ,معالم
التنزٌل) ,مصدر سابق ,ج; ,ص.6:9
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :فقد صدق هللا عز وجل ذلك كله" ,ولعل الصواب أن تكون العبارة هكذا :فقد صدَّق هللا عز وجل فً
القرآن ذلك كله.
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (ب) و(ج)" :وأداه إلٌنا نبٌنا محمد -صلى هللا علٌه وسلم"-
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أعل أمه قبل ذلك( ,)6وحقٌقته العلم بعد الجهل ,تعالى وتقدس ر ُّبنا عن هذه المعاٌب ,وقد تكلم
[علٌه]( )7الشٌخ -رضً هللا عنه ,-وهناك نتكلم عنه إن شاء هللا ,وهللا أعلم(.)8

أصل :وأما أن ٌرسل امرأة أو عبدا فساب ٌػ أٌضا ،أو ٌرسل رسوال من بنً آدم إلى الطٌر
بمصالحها ،أو إلى النمل ،أو إلى البهابم ؼٌر ذات العقول ،فهذا كله جابز ،وكذلك ٌرسل إلى كل
جنس من هإالء رسوال إلٌها أو إلى ؼٌرها بمصالحها ،وتفهم عن رسولها ،اعلم أن هذا كله
ٌ
والعقاب إن عصت فً الدنٌا ،وأما فً اآلخرة فال،
الثواب إن أطاعت
سابػ فً العقل ،وٌجعل لها
ُ
ُ
ُ
ومصداق هذا كله ما شاهدناه من النمل( ،)4والنحل ،والحمٌر،
وهً بمثابة أطفالنا فً الدنٌا،
والبؽال ،والخٌل ،والسباع ،والوحش ،والطٌر ،والهوام ،والحشرات ،ما من صنؾ منها إال وفٌه
عجابب من طاعتها ألكابرها ،وتربٌتها ألصاؼرها ،والسمع والطاعة لملوكها ،واألبهة والهٌبة
ُ
()6

لسالطٌنها( ،)5وقبول التؤدٌب ،واالهتداء[ ،والتهذٌب]
هذا وأعجب قول ُ أصدق الصادقٌن
()١

محكم كتابه]

()٧

ُ
وأصدق من
لصنابعها بحسن الترتٌب،
()٥

حكاٌة عن صنفٌن منها؛ أحدهما ذكر [له]

هللا ُ أفعاال [فً

أكثر العقالء؛ من ُحسن السٌاسة ،واإلصؽاء إلى أهل
من الحكم ،ال ٌهتدي لها
ُ

النصٌحة ،والتحصن فً معاقلها

()01

خوفا من معرة من ال طاقة لها بمقابلته ،والتحرز من الشر

قبل الوقوع فٌه ،والمعذرة لسلٌمان علٌه السالم من معرة جٌشه ،وع ّظم منة هللا علٌه فً أن
()00

أفهمه [هللاُ]

الحكل
ُ

()02

()03

من منطق النمل ،فعرؾ محاورتها ،و[فهم]

) (6فً (ب) و (ج)" :لم ٌعلمه قبل ذلك".
) (7ساقط من (أ).
) (8فً (ب) و (ج)" :وهناك نتكلم نحن علٌه وهللا أعلم".
) (9فً (ج)" :القمَّل" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (:فً (أ) و (ب)" :والهٌبة من سبلطٌنها".
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :قول أصدق القابلٌن" والمعنى واحد.
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (ج).
) (65فً (أ)" :والتحقٌق فً معاقلها" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (66ساقط من (ب) و (ج).
) (67الحكل :الشًء الذي ال نطق له من الحٌوان؛ كالنمل وؼٌره ,كما سبق بٌانه.
) (68ساقط من (ب) و (ج).
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مراجعتها ،حتى

الطرب ألعجب العجب أن تبسم ضاحكا [من قولها]
استخفه
ُ

()0

وقال :ﮋﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮊ النمل،0١ :
واإلشارة إلى داود علٌه السالم فً تؤوٌب الجبال ،وتسبٌحها بالعشً واإلشراق ،ثم إن سلٌمان
تفقد الطٌر فقال :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ النمل 21 :فقص قصته ،وفً
ظاهر كتاب هللا عز وجل أعظ ُم بٌان وأوض ُح برهان على ما أردنا ،حتى قال :ﮋﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﮊ
النمل22 - 20:

مفتخرا على سلٌمان بقوة العلم ،فً محاورات ،ومراجعات ،ورسابل،

ومكاتبات ،ومهادات ،ومراسالت ،وإسالم ،وفتوحات ،واصطناع الهٌكل العظٌم( ،)2والصرح
ال ُممرد الجسٌم( ،)3وشؤن بناء العرش العظٌم ،لخبر هذا الهدهد العلٌم ،ومن وراء هذا كله أن
بعث الروح األمٌن إلى محمد خاتم النبٌٌن -صلوات هللا علٌهم أجمعٌن -بهذا الخطب العظٌم،
والعجب
لٌبلؽه المصطفى أمته ،مقتبسٌن منه جالل هللا تعالى ومنته على أولٌابه وأهل طاعته،
ُ
ممن ٌذهب فً هذا كله إلى األمثال دون الفعال ،وحاد به عن الحقابق إلى الخٌال ،قصر قدرة هللا
()4

تعالى وفضله على مقدوراته هو وفعله ،وحكم أن علم هللا تعالى [ال]

ٌُجاوز علمه ،وسلك

بؤخبار هللا تعالى مسلك أهل السمر فً ظل القمر؛ كؤخبار كلٌلة ودمنة( ،)5وندمانً ُجذٌمة(،)6

) (6ساقط من (أ).
) (7الهأٌ أكل :الجرم العظٌم والبناء المحكم الموثق ,وٌسمى مكان عبادة النصارى هٌكبل ,كما سٌؤتً تفصٌله فً الشرح.
) (8الصرح الممرّد :أي المملَّسٌ ,شٌر إلى قوله تعالى حكاٌة عن سلٌمان علٌه السبلم" :قال إنه صرح ممرد من قوارٌر"
(النمل ,)99:وسٌؤتً الكبلم علٌه فً الشرح.
) (9ساقط من (ب).
) (:كتاب "كلٌلة ودمنة" ترجمه ابن المقفع (ت697:هـ) من الفارسٌة إلى العربٌة فً صدر الدولة العباسٌة ,وهو عبارة عن
قصص موضوعة على ألسنة البهابم والطٌر ,وواضعها فً األصل فٌلسوؾ هندي اسمه "بٌدبا" ,وكان قد وضعها لملك الهند
فً وقته آنذاك وٌسمى "دبشلٌم"ٌ .نظر :ابن المقفع ,عبد هللا بن المقفع (ت697:هـ)( ,كلٌلة ودمنة) ,ترجمة لكتاب الفٌلسوؾ
الهندي بٌدبا ,الطبعة ; ,6المطبعة األمٌرٌة ببوالق -القاهرة68::( ,هـ698; -م) ,مقدمة الكتاب ,ص.9
);( ٌقال" :هما كندمانً جذٌمة" ,وهو مثل ٌضرب فً طول الصحبة والمرافقة .وجذٌمة :هو جذٌمة االبرش ,الملك الذي
قتلته الزباء ,وكان ابن أخته عمرو بن عدي قد فقده جذٌمة االبرش دهرا ,ثم إنَّ رجلٌن ٌقال ألحدهما :مالك ,واآلخر :عقٌل
وجداه فقدما به على جذٌمة ,فعظم موفعه منه ,وقال :سبلنً ما شبتما ,فسؤاله أن ٌكونا ندٌمٌة ما عاش وما عاشا ,فؤجابهما
إلى ذلك .فجذٌمة فً المثل هو جذٌمة األبرش ,وندٌماه هما مالك وعقٌلٌ .نظر :أبو عبٌد ,القاسم بن سبلم بن عبد هللا=
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وجحاُ ،
وخرافة سندباد( ،)0وأحادٌث بدٌع الزمان وعالمة همذان( ،)2والحرٌري والسروجً(،)3
ُ
نرتاب أن حكاٌة هللا
أجهل بمن ذهب هذا المذهب( )4وسلك هذا المسلك ،وأقذر به ،بل ال نش ُك وال
ُ
تعالى عن النمل على ظاهرها ،وأن فضٌلة هللا تعالى على سلٌمان علٌه السالم التً شكرها
()5

ونعمته التً أواله إٌاها

ٌ
حق ،وهللا هو الحق المبٌن ،ولٌس العجب فٌما قلنا عنها بؤعجب مما

خلق هللا ُ تعالى لها من األسماع واألبصار ،والقوى واألبشار ،واالهتداء للمنافع والمضار،
واالهتداء لمعاشها ،واالنتفاع برٌاشها ،وهو ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﮊ السجدة ،٥ - ٧ :فضرب له مثال ونسً خلقه ،وما ربك
بؽافل عما تعملون ،ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮊ ٌس.٧١ -٧٥:

= الهروي البؽدادي (ت779:هـ)( ,األمثال) ,تحقٌق :د عبد المجٌد قطامش ,ط ,6دار المؤمون للتراث -دمشق6955( ,هـ-
6985م) ,ص .677المٌدانً( ,مجمع األمثال) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.688
) (6فً (ب) و (ج)" :اسندباد" بزٌادة ألؾ فً أوله .وسٌؤتً تفصٌل هذه المعانً قرٌبا فً الشرح.
)ٌ (7عنً مقامات بدٌع الزمان الهمذانً ,وهذه المقامات ضاع أكثرها وقد كان وضع نحوا من أربعمابة مقامةٌ ,وجد منها فً
الكتاب المطبوع اثنان وخمسون مقامة فقط ,بشرح وتحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,أولها المقامة القرٌضٌة ,وآخرها
المقامة البشرٌةٌ .نظر :بدٌع الزمان الهمذانً ,أبو الفضل أحمد بن الحسٌن بن ٌحٌى الهمذانً (ت898:هـ)( ,مقامات بدٌع
الزمان الهمذانً) ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,بدون طبعة ,المكتبة األزهرٌة -مصر6897( ,هـ6978 -م).
)ٌ (8عنً مقامات الحرٌري ,أبو محمد القاسم بن علً الحرٌري (ت:6;:هـ) ,صاحب أرجوزة "ملحة اإلعراب" فً النحو,
نسج فً مقاماته على منوال بدٌع الزمان الهمذانً ,وٌرى بعض الناس أن الحرٌري فاق بدٌع الزمان فً مقاماته ,سواء فً
الشعر أو فً التعمق فً اللؽة وأسالٌبها ,ومجموع ما كتبه خمسون مقامة ,بدأها بالمقامة الصنعانٌة ,وختمها بالمقامة
البصرٌة  .وأسند رواٌة مقاماته إلى الحارث بن همام البصري ,وهو اسم خٌالً ,وبطلها أبو زٌد السروجً ,من أهل الكدٌة.
ٌنظر :الحرٌري ,أبو محمد القاسم بن علً الحرٌري (ت:6;:هـ)( ,مقامات الحرٌري) ,تحقٌق :عٌسى سابا ,بدون طبعة,
دار الباز للنشر والتوزٌع -مكة المكرمة6898( ,هـ6978 -م) ,مقدمة المحقق ,ص.:
) (9فً (أ)" :أجهل بمن جهل هذا المذهب".
) (:فً (ب) و (ج)" :ونعمته التً أوالها إٌاه" .بتقدٌم أحد الضمٌرٌن على اآلخر ,وفً هذه المسؤلة ٌجوز كبل الوجهٌن؛ ألن
الضمٌرٌن منفصبلن ,فضبل عن كونهما متحدٌن فً الرتبة ,فكبلهما ضمٌر للؽابب ,وفً هذا ٌقول ابن مالك:
وق ِّدم األخصَّ فً اتصــــــال  ...وق ِّدمن ما شبتأ فً انفصال
وفً اتحاد الرُّ تبة الزم فصبل  ...وقد ٌبٌح الؽٌب فٌه وصــبل
ٌنظر :ابن عقٌل ,عبد هللا بن عبد الرحمن العقٌلً الهمدانً (ت7;9:هـ)( ,شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك) ,تحقٌق:
محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,ط ,75دار التراث -القاهرة6955( ,هـ6985 -م) ,ج ,6ص;.65
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الشرح :قال المفسر :تفلسؾ

()6

الشٌخ -رضً هللا عنه -فً هذا الفصل ,وخرج عما هو بصدده,

وتر َّقى إلى علوم المكاشفة ,وهً ال تسمع باآلذان ,وال تدرس باأللسن( ,)7وال تكتب باألقبلم ,بل
هً فضل من هللا ٌإتٌه من ٌشاء ,وهللا ذو الفضل العظٌم.
()8
الجموح
وج أرى أطل أق أ
وقد أخلأ أع العذار  ,أ

()9

فً علم الحكمة وبدٌع أفعال هللا سبحانه ,وهو بحر

():
ص أر أفه إلى النظر والبحث
عظٌم ,ؼزٌر األكتاؾ  ,متباعد األطراؾٌ ,نقضً عمر اإلنسان لو أ

فٌه لم ٌجاوز ساحلأه ,فضبل عن السفر إلى جزابره وأعماقه ,ال تنقضً عجاببه ,وال ٌدرك ؼوره,
اره إال هللا سبحانهٌ ,نببك عن ذلك قوله تعالى :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
وال أٌعرؾ مقد أ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ الكهؾ ,659 :وقوله :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ لقمان ,77 :وجمٌع ما ٌشٌر إلٌه
الشٌخ من البدابع ,والصنابع ,والتؤدٌبات ,والتهذٌبات ,والمناظرات ,والمحاورات ,والرٌاضات,
()7

والسٌاسات ,والتخوؾ ,والتخوٌفات[ ,والتحذٌرات](;) ,فإنما ٌحٌل فً [جمٌع]
المكاشفات ,وال َّتؽلؽل فً بحر

()8

ذلك على علم

معرفة هللا سبحانه ,وهو -رحمه هللا -أٌلهو بنا لهو ال أخلًِّ

) (6فً النسخ الثبلث" :تفلفس" .بتقدٌم حرؾ الفاء على السٌن ,وٌظهر أنه تصحٌؾ ,وتفلسؾ من الفلسفة ,والفٌلسوؾ:
ٌونانٌة ,أي محب الحكمة ,أصله :فٌبل :وهو المحب ,وسوفا :وهو الحكمة ,واالسم :الفلسفة ,وهً الحكمة .ونحى الجرجانً
فً التعرٌفات منحى بعٌدا فً تعرٌؾ الفلسفة فقال" :الفلسفة :التشبه باإلله بحسب الطاقة البشرٌة؛ لتحصٌل السعادة األبدٌة". ,
ٌنظر :الفٌروزآبادي( ,القاموس المحٌط) ,مصدر سابق ,مادة "سوؾ" ,ص .877الجرجانً( ,التعرٌفات) ,مصدر سابق,
ص.687
) (7فً (ب) و (ج)" :وهً ال تسمع باآلذان وال تحفظ بالمدارسة".
) (8هذا من المجازٌ ,قال :خلع العذار ,أي الحٌاءٌ ,ضرب للشاب المنهمك فً ؼٌه .والشارح ٌعنً بقوله هذا أن الشٌخ أزاح
عنا ستار معارفه ,وؼاص بنا فً علوم المكاشفةٌ .نظر :ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مصدر سابق ,ج ,9ص.7::
الزبٌدي( ,تاج العروس) ,مصدر سابق ,ج ,67ص.:98
) (9أطلق الجأ موحٌ :ضرب مثبل للشاب ٌمعن فى التصابى والخبلعة ,أفٌشبه الفرس الجموح إذا عدا فى حأ اجأ ة لم ٌنهنهه شا,
أقا أل أأبو نواس( :جرٌت مع الصِّبا أطلقأ الجأ موح  ...وهــانأ علــًَّ مؤثــور القبٌح)
ٌنظر :الثعلبً ,أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل الثعلبً النٌسابوري (ت979:هـ)( ,ثمار القلوب فً المضاؾ
والمنسوب) ,تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ,ط ,6المكتبة العصرٌة -بٌروت6979( ,هـ7558 -م) ,ص.797
) (:فً (ج)" :عرٌض األكناؾ".
);( ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :والتؽلؽل فً بحره".
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بال َّشجً( ,)6وٌقول لٌس بع ِّ
َّ
أ
وهزك
أردت أن أتش َّم رابحة من منافح ما أش َّمك
شك فادرجً( ,)7وإذا
ودعاك إلٌه فعلٌك بؤول كتاب جواهر القرآن ودرره( ,)8فاقرأه من أوله ومن فاتحته وبداٌته ,ولست
كتاب األربعٌن فً أصول الدٌن( ,)9وقد نصَّ فً أوله على بعض الحشرات ,وهً
أعنً لك
أ
وبدابع من حكمة
وعجابب
أسرار
فاستكشؾ
أضعؾ خلق هللا سبحانه بشهادة القرآن العظٌم بذلك,
أ
أ
أ
أ
الحكٌم العلٌم ,الواحد القادر العزٌز الرحٌم ,وهً البعوضة ,والذباب ,والعنكبوت ,والنحل ,وكٌؾ
هداها الحكٌم العلٌم وأرشدأ ها إلى وجوه منافعها ,وساقها َّ
وحثها على تحرِّ ي مصالحها ,واهتدت فً
ُّ
صلت
ذلك إلى ترتٌبات
المنافع ,ودفعت المضارَّ
وتلطفات فً هندسة وتقدٌر أشكال ,حتى ح َّ
أ
والمفاسد من الحر والبرد والمطر ,وتحصنت فً مساكنها بتسوٌة بٌوتها من أعدابها من الهوا ِّم
المعادٌة لها ,وكٌؾ َّ
تلطفت واحتالت وتسببت فً اكتساب معاشها وأقواتها بوجوه من الح أٌل
والتس ُّببات( ,):حتى وصلت إلى جمٌع ذلك ونالته ,وكٌؾ أرشدأ النح أل من بٌنها إلى بناء الشكل
المس َّدس فً بٌوتها ,القابم على ِّ
ست زواٌا؛ لما فٌه من فابدة الرَّ سِّ (;) وعدم ال َّتخلُّل ,وقد أقرَّ بالعجز
عنه حذاق البناة والمهندسٌن[ ,فلو كلِّؾ أحذق من على بسٌط األرض من المهندسٌن]

()7

والخل ًّ :ضد ال َّشجً ,وهو الفارغ من الهم .وفً المثل :وٌل لل َّشجً من أ
أ
الخلًّ  ,بتخفٌؾ
) (6ال َّشجً :المهموم المشؽول البال,
الٌاء فً ال َّشجً ,وبعضهم ٌشددهما جمٌعا ,وهو فعٌل بمعنى مفعولٌ .نظر :الفراهٌدي( ,كتاب العٌن) ,مصدر سابق ,مادة
"شجو" ,ج; ,ص; .6:ابن سٌده ,أبو الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده المرسً (ت9:8:هـ)( ,المحكم والمحٌط األعظم),
تحقٌق :عبد الحمٌد هنداوي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6976( ,هـ7555 -م) ,مادة "شجو" ,ج ,7ص.:6:
) (7هذا من أمثال العرب السابرة ,فقولهم" :لٌس بع ِّشك فادرجً" :أي لٌس مما ٌنبؽً لك هذا األمر ,فزل عنه وتنحى.
والعشُّ  :ما ٌكون فً الشجرة ,وقد عشش الطابر ,وال َّدرأ جأ ان والدُّروج :المضًُّ فً تقارب أخطو وضأعؾ مأشً .والشارح
اقتبس هذه العبارة من مقامات الحرٌري ,حٌث ذكر الحرٌري هذه العبارة بنصها فً "المقامة الشتوٌة" ,أعنً قول الشارح:
"وهو ٌلهو بنا له أو الخلًّ بال ّشجًّ .وٌقول :لٌسأ بع ّشك فادرجً"ٌ .نظر :العسكري ,أبو هبلل الحسن بن عبد هللا بن سهل
أ
العسكري (89:هـ)( ,جمهرة األمثال) ,تحقٌق :د أحمد عبد السبلم وآخرون ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6958( ,هـ-
6988م) ,ج ,7ص .6;8الحرٌري( ,مقامات الحرٌري) ,مصدر سابق ,ص;;.8
) (8كتاب جواهر القرآن ,وهو فً علوم القرآن ,من تؤلٌؾ أبً حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ) ,والكتاب مطبوع
فً مجلد واحد ,طبعته دار إحٌاء العلوم -بٌروت ,بتحقٌق :د محمد رشٌد رضا القبانً ,وكانت الطبعة الثانٌة بتارٌخ
(;695هـ698; -م).
) (9كتاب األربعٌن فً أصول الدٌن ,هو كتاب فً أصول الدٌن ,من تؤلٌؾ فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي
(;;5هـ) ,والكتاب مطبوع فً جزبٌن ,طبعته مكتبة الكلٌات األزهرٌة -القاهرة ,بتحقٌق :د أحمد حجازي السَّقا.
) (:فً (ب) و (ج)" :بوجوه من الحٌل والهٌبات".
);( قال الخلٌل" :الرسُّ  :إحكام البناء مثل الرَّص"ٌ .نظر :الفراهٌدي( ,كتاب العٌن) ,مصدر سابق ,مادة "رسس" ,ج,7
ص.696
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج).
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()6

والبناة

أن ٌضع بٌوتا علٌها ؼرؾ مرفوعة ,مسدسة األشكال ,متناسبة المقادٌر ,متناسقة
()8

األضبلع والزواٌا ,متراصة مسطرة سطورا متناسبة على هٌبة رؼفان النحل()7؛ [ما استطاعوا]

وما قدروا على ذلك ,وقد أقرُّ وا بالعجز عنه ,وهو سرُّ قوله تعالى :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮊ النحل ;8:إلى قوله :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ النحل ,;9 :وهذا كله بلطؾ هللا
وقدرته ,فسبحان من له الخلق واألمر[ ,تبارك هللا رب العالمٌن](.)9
():

قوله" :وأما أن ٌُرسل امرأة أو عبدا فسابػ" ,قال المفسر :تسوٌؽه عقبل[ ,وهو]

ممنوع شرعا

وعادة ,إال خبلفا نادرا فً لقمان الحكٌم ,وفً مرٌم فً نبوتها دون إرسالها ,وأم موسى علٌه
السبلم مثلها ,والرسالة تقتضً تفضٌبل وتستدعً كماال ,والمرأة ناقصة عقبل ودٌنا وقوة ,ولٌست
(;)

فً مز ٌَّة الرجال ,أال تسمع [إلى]

قول سٌد البشر صلوات هللا علٌه( :النساء لحم على وضم إال

ما ذب عنه)( ,)7وقول الشاعر أٌهزأ بسجاح( )8حٌن ا َّدعت أنها نب ٌَّة:

) (6فً (ب) و (ج)" :والبنابٌن" والمعنى واحد.
) (7رؼ أفان :جمٌع رأ ؼٌؾ ,والرؼٌؾ معروؾ ,وٌجمع أٌضا على أرؼ أفة ,ورؼؾٌ .نظر :الحمٌري( ,شمس العلوم ودواء
كبلم العرب من العلوم) ,مصدر سابق ,مادة "الرؼٌؾ" ,ج ,9ص .7::9الرازي ,أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر بن عبد
القادر الرازي (ت;;;:هـ)( ,مختار الصحاح) ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6969( ,هـ6999 -م) ,مادة "رؼؾ",
ص.786
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ساقط من (أ).
) (7ذكره ابن كثٌر فً "مسند الفاروق" ,كتاب النكاح ,موقوفا على عمر بن الخطاب رضً هللا عنهٌ .نظر :ابن كثٌر ,أبو
الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً (ت779:هـ)( ,مسند الفاروق) ,ط ,6دار الوفاء -المنصورة6966( ,هـ-
6996م) ,ج ,6ص.899
) (8سجاح بنت الحارث بن سوٌد بن عقفان التمٌمٌة ,كانت من النساء ذوات الفصاحة والببلؼة والرأي ,حتى أنها قادت
أكابر قومها إلى رأٌها وتحت طاعتها ,وركبت على العرب فً عساكر جرارة ,وكانت ممن ادعى النبوة ,وقد تزوجها
مسٌلمة الكذابٌ .نظر :زٌنب العاملً ,زٌنب بنت علً بن حسٌن بن عبٌد هللا العاملً (ت6887:هـ)( ,الدر المنثور فً
طبقات ربات الخدور) ,بدون طبعة ,مكتبة ابن قتٌبة -الكوٌت ,بدون تارٌخ ,ص.795
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أضحت نب ٌَّتنا أنثى نطٌؾ بها  ...وأصبحت أنبٌاء الناس ذكرانــا

()6

كذا إشارة القرآن العظٌم فً أم موسى ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ
القصصٌ ,65:عنً من ضعفها ,ور َّقة طبعها ,وكثرة أج أزعها ,على طبٌعة النساء ور َّقتهن فً
ُّ
والتحزن ,وقلة صبرهن واحتمالهن ,وذلك أنها لما رجعت من البحر بعد أن طرحت
الج أزع
أ
وتعجب الناس منها ,وقالوا ما
الولأه(,)7
أ
التابوت فٌه ,فجعلت كل ٌوم تخرج إلى البحر وتصٌح من أ
لهذه كؤنها ثكلى ,فكادت أن تخبرهم به لوال ما أج أب أر هللا قل أبها وقواها وثب أتها .والعبد أبعد عن
()8

الرسالة؛ ألن رتبة العبودٌة الخ َّسة [والدناءة]

والمذلة ,والتسخٌر للمهنة ,ورتبة الرسالة الكرامة

والعز ,فاعرؾ ذلك من قوله تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ النحل7: :
اآلٌة( ,)9وقوله تعالى :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ التكوٌر 69 :اآلٌة.
وأمَّا إرسال رسول من بنً آدم إلى الؽافل المه أمل بمصالحها ومنافعها فً الدنٌا فسابػ عقبل
وشرعا ,وأصل ذلك كله قوله تعالى :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ هود ,95 :وقد لوَّ أح الشٌخ
رضً هللا عنه -فً هذا تلوٌحا مفٌدا فً الجزء األول من الدلٌل فً جواب عبد الوهاب( ,):وأ َّما) (6قابل البٌت هو عطار د ب حاجب بن زاررة بن عدس التمٌمً ,وقد كان ممن ارتد بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم مع من
ارتد فً بنً تمٌم ,وتبع سجاح ,ثم عاد إلى اإلسبلم ,وهو الذي قال فٌها:
أضحت نبٌّتنا أنثى نطٌؾ بها  ...وأصبحت أنبٌاء ال ّناس ذكرانــا
فلعنة َّ
هللا ربّ ال ّناس كلّــــــهم  ...على سجاح ومن بالكفر أؼوانا
ٌنظر :ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,مصدر سابق ,ج ,9ص .95ابن حجر( ,اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة) ,مصدر سابق ,ج,9
ص.969
الولأه :ذهاب العأقل والفإاد من فقدان حبٌبٌ .نظر :الفراهٌدي( ,كتاب العٌن) ,مصدر سابق ,مادة "وله" ,ج ,9ص.88
) (7أ
الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق ,مادة "وله" ,ص.67;9
) (8ساقط من (أ).
) (9فً النسخ الثبلث "ضرب هللا مثبل عبدا مملوكا ال ٌقدر على شًء وهو كل على مواله" ,والصواب أنهما آٌتان ,فؤدخل
الشارح إحداهما فً األخرى.
)ٌ (:عنً كتاب الدلٌل والبرهان ألبً ٌعقوب الوارجبلنً صاحب المتن ,والرجل المذكور هو عبد الوهاب بن محمد بن
ؼالب بن نمٌر األنصاري ,وقد سبق الكبلم علٌه وعلى رسالته التً بعث بها من ببلد ؼانة .وقد ذكر صاحب الكتاب شٌبا عن
معنى تكلٌؾ البهابم والحٌوان ,ومما قرره أن التكلٌؾ إنما ٌقع منا إلٌهم ,ال بٌنهم وبٌن هللا ,وأن هذا التكلٌؾ إنما ٌكون فً
الدنٌا فقط ,فثوابهم وعقابهم مقصور على الدنٌا وحدها وال ٌبلػ أحكام اآلخرةٌ .نظر :الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص.;:
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ثوابها وعقابها المقصوران على الدنٌا فؤلن هللا تعالى لم ٌخلقها للسعادة فً اآلخرة وال للشقاوة,
ولذلك ٌقول لها كونً ترابا( ,)6وإنما أخلأ أقها للداللة والشهادة على قدرة الخالق ووحدانٌته ,وعلمه
وس أخطه وعقابه ,وبطشه وانتقامه ,حٌث َّ
سخرها وأذلَّها وأبا أح
وحكمته ,ولطفه ورأفته ورحمته ,أ
بعضها على بعض ,وجعل لها
أكلأها ,وأقدأ أر علٌها من ٌإلمها وٌتعبها وٌذبحها وٌؤكلها ,وحٌث أقدأ أر
أ
من جنسها سادة وقادة وأمراء وع أرفاء ,وتابعا ومتبوعا ,وآمرا ومؤمورا ,وعزٌزا وذلٌبل ,وما من
()7

صنؾ منها [مما]

ٌمشً على بطنه ,أو ذوات األربع ,وما ٌمشً على رجلٌن ,وذوات األجنحة,
()8

والحشرات بؤصنافها؛ إال وفٌه خاص ٌَّة وحكمة [ما لم تكن]

فً ؼٌره ,ولوال ما نتج َّنبه من

التطوٌل؛ فإن العمر قصٌر فابت ,والزمان متؽٌر ,والهمم قاصرة ,والعلم مهجور( ,)9والباحث
معدوم ,والمستفٌد والمفٌد مفقود؛ لبسطنا فً ذلك ,واستكشفنا فٌه أسرارا ,وقصصنا فٌه أخبارا,
أ
والسوق باردة( ,):فإنا هلل وإنا إلٌه
رابس تج أتلى ,لكن البضاع أة كاسدة,
وأبرزنا فٌه من الخدور أع
أ
راجعون على مصابنا فً أنفسنا وأعمارنا وأعصارنا ,كما روي عن أبً الشعثاء

(;)

-رضً هللا

عنه" :لو أراد هللا بنا خٌرا كنا فً زمان الخٌر"(- ,)7رحمه هللا -ورضً عنه ,فلو شاهد ما نحن
فٌه.

) (6أخرج الحاكم فً المستدرك عن أبً هرٌرة موقوفا ,فً قوله عز وجل" :أمم أمثالكم" (األنعام )88 :قالٌ" :حشر الخلق
كلهم ٌوم القٌامة البهابم ,والدواب ,والطٌر ,وكل شًء ,فٌبلػ من عدل هللا أن ٌؤخذ للجمَّاء من القرناء ,ثم ٌقول :كونً ترابا
فذلك "ٌقول الكافر ٌا لٌتنً كنت ترابا" (النبؤ .)95 :أخرجه الحاكم فً المستدرك ( ,)8786كتاب التفسٌر :باب تفسٌر سورة
األنعام.
) (7ساقط من (أ) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :والعلوم مهجورة" بصٌؽة الجمع.
) (:فً (ب) و (ج)" :واألسواق باردة".
);( أبو الشعثاء جابر بن زٌد الٌحمدي األزدي العمانً البصري (ت98:هـ) ,من كبار التابعٌن ,وهو فً طبقة الحسن
البصري وابن سٌرٌن ,ولد بقرٌة "فرق" فً والٌة نزوى بعمان ,ولما بلػ أشده قصد البصرة وكانت من عواصم العلم
والسٌاسة ,واتخذها دار مقام ومدرسة علم ,روى عن الكثٌر من الصحابة منهم :عابشة ,وابن عباس ,وابن عمر ,وابن
مسعود ,وأنس بن مالك ,وأبو هرٌرة ,وؼٌرهم .كان إماما فً التفسٌر والحدٌث والفقهٌ .روى عنه أنه قال" :أدركت سبعٌن
بدرٌا فحوٌت ما عندهم إال البحر الزاخر" ,وقال فٌه ابن عباس" :لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زٌد ألوسعهم عما
فً كتاب هللا علما"ٌ .روى أنه بعد موت جابر بن زٌد قال أنس بن مالك" :مات أعلم من على ظهر األرض" .من أبرز
تبلمذته :أبو عبٌدة مسلم ,وضمام بن السابب ,وقتادة ,وؼٌرهمٌ .نظر :ابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,مصدر سابق ,ج,7
ص .688النووي( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,ج ,6ص .696الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج ,9ص .986الشماخً,
(كتاب السٌر) ,ج .;7 ,6السالمً( ,شرح الجامع الصحٌح) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.7
) (7بحثت عن هذه المقولة ولم أجدها لجابر بن زٌد وال لؽٌره.
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()6

والتكلٌؾ فٌما بٌننا وبٌن البهابم بالعدل واإلحسان ,فالعدل بٌننا وبٌنها واجب علٌنا[ ,ولذلك]

ال

ٌجوز لنا أن نكلِّ أفها فوق طاقتها ,وال أن نعذ أبها ونإل أمها فً ؼٌر منفعة لنا ,وٌقال إنها تخاصم إلى
هللا عز وجل ؼدا ٌوم القٌامة الظال أم لها والمتعدي علٌها ,وٌقتصُّ لها ,حتى ٌقتصُّ للجمَّاء من
القرناء( ,)7ورد السمع بذلك( ,)8وهو معنى قوله :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ األنعام ,88 :وعن عمر
بعٌره" :أٌها البعٌر ال تخاصمنً ؼدا إلى ربك"( ,)9أال ترى إلى المإودة
رضً هللا عنهٌ -خاطبأ
كٌؾ ٌقتصُّ لها من أبٌها ,وهً شبٌهة بجنس الؽافل المهمل ,وإلى هذا إشارة الشٌخ بقوله" :وهً
بمثابة أطفالنا فً الدنٌا" ,وجمٌع ما ن َّبه علٌه الشٌخ -رضً هللا عنه -فً بقٌة الفصل من البدٌع,
والعجابب ,وال ُّنكت ,والفصول ,والمحاسن ,والكناٌات ,واالستعارات ,وحسن العبارات ,والتلطؾ
والح أذق والكٌاسات؛ فمنحصر مع كثرته فً فصلٌن,
والسٌاسات ,وتهذٌب األخبلق والرِّ ٌاسات,
أ
وراجع إلى أصلٌن ,فؤنا أنبهك علٌهما وأرشدك إلٌهما[ ,فاستقربهما]( ,):وابحث فً كتب التفاسٌر
(;)

عن [جمٌع]

جمٌع ال ُّنكت التً عددها ,وتستفسر بذلك جمٌع
مقتضاهما ,تستكشؾ منهما
أ

المجمبلت التً أوردها ,وتح َّل بهما جمٌع الع أقد التً عقدها ,وهما العلم والفضل ,اللذان أوتٌهما
داوود وسلٌمان فً قوله تعالى :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ سبؤ 65 :وقوله:

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7الشاة الجمَّاء :التً ال قرن لها ,وهً على عكس الشاة القرناء :أي ذات القرنٌ .نظر :الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن
عمر بن أحمد الزمخشري (ت:88:هـ)( ,الفابق فً ؼرٌب الحدٌث واألثر) ,تحقٌق :علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل
إبراهٌم ,ط ,7مكتبة البابً الحلبً -مصر ,بدون تارٌخ ,ج ,7ص .788ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص.855
) (8من ذلك ما جاء من حدٌث أبً هرٌرة ,أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,قال« :لتإدُّنَّ الحقوقأ إلى أهلها ٌوم القٌامة,
حتى ٌقا أد للشاة الجأ لحأ اء ,من الشاة القرناء) .أخرجه مسلم ( ,)7:87كتاب البر والصلة واآلداب :باب تحرٌم الظلم .والترمذي
( ,) 7975أبواب صفة القٌامة والرقابق والورع :باب ما جاء فً شؤن الحساب والقصاص .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة,
قال الترمذي" :حدٌث أبً هرٌرة حدٌث حسن صحٌح".
) (9لم أجد هذا الخبر عن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ,وفً تارٌخ دمشق ذكر ابن عساكر قرٌبا من هذا المعنى عن أبً
الدرداء رضً هللا عنه حٌث قال" :كان ألبً الدرداء جمل ٌقال له دمون ,فكان إذا استعاروه منه قال :ال تحملوا علٌه إال كذا
وكذا فإنه ال ٌطٌق أكثر من ذلك .فلما حضرته الوفاة قالٌ :ا دمون ال تخاصمنً ؼدا عند ربً فإنً لم أكن أحمل علٌك إال ما
تطٌق"ٌ .نظر :ابن عساكر ,أبو القاسم علً بن الحسن بن هبة هللا (ت:76:هـ)( ,تارٌخ دمشق) ,تحقٌق :عمرو بن ؼرامة
العمروي ,ط ,6دار الفكر -بٌروت6967( ,هـ6997 -م) .ج ,97ص.68:
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ساقط من (ج).
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أ
البحث( ,)6واستكشؾ تفسٌر الفضل والعلم,
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النمل ,6: :فتتبع
وحقابقه وأسرارهٌ ,نكشؾ لك ذلك كله ,ولوال التطوٌل لتتبعت ذلك فصبل فصبل ,وشرحته قوال
قوال بعون هللا الكرٌم ,وهللا المستعان.
قوله" :واصطناع الهٌكل العظٌم" ,الهٌكل فً كبلم العرب هو الجرم العظٌم الوثٌق ,والبناء
َّ
الموثق المر َّفع هٌكل ,وبٌت عبادة الٌهود والنصارى ٌسمى هٌكبل( ,)7والصرح الممرَّ د فً
المحكم
ب علٌها قنطرة من
اآلٌة هو بركة عظٌمة ,بنٌت على باب قصر سلٌمان علٌه السبلم ,وضر أ
الزجاج ,وال ُّ
زجاج ,فلما وض أعت على الماء شابهت لون الماء ,حتى ال ٌتم ٌَّز الماء من ُّ
الزجاج
()8

من الماء .وذلك أن الشٌاطٌن لما خافوا

أن ٌتزوج سلٌمان بلقٌس بعد إسبلمها فتكشؾ له

فس أعوا بها إلى
أسرارهم من قبل أن الجنَّ أخوالها ,وأ ُّمها بارعة بنت عمرو بن شراحٌل ملك الجن ,أ
أ
َّ
لع على
لٌختبرها
رح
سلٌمان وقالوا إنها مزؼبة الساقٌن( ,)9وقدمها كحافر الحمار ,فبنى ال َّ
وٌط أ
أ
ص أ
ساقٌها وقدمها ,فلما رأت البرك أة مملوءة ماء والقنطر أة علٌها حسبتها لجَّ ة وكشفت عن ساقٌها,
فتزوجها بعد إسبلمها ور َّدها إلى
وعل أم أن الشٌاطٌن كاذبون,
َّ
فرآها من أحسن الناس ساقا وقدما ,أ
ببلدها ,وأقرها على ملكها( .):والذٌن ٌذهبون بهذا كله إلى األمثال ,وٌحٌدون فٌه عن الحقابق [إلى
) (6فً (ب)" :فتتبع وابحث".
) (7كذا فسره أٌضا أصحاب المعاجم ,ولكنهم قصروه على بٌت النصارى ,أو مكان عبادة النصارى ,ولم ٌذكروا شٌبا عن
الٌهودٌ .نظر :الفراهٌدي( ,كتاب العٌن) ,مصدر سابق ,مادة "هكل" ,ج ,8ص .877الجوهري( ,الصحاح) ,مصدر سابق,
مادة "هكل" ,ص  .675:الزركشً( ,القاموس المحٌط) ,مادة "الهٌكل" ,ص .6577ابن منظور( ,لسان العرب) ,مصدر
سابق ,مادة "هكل" ,ج ,66ص.755
) (8فً (أ)" :وذلك أن الشٌطان لما خاؾ...إلخ".
أ
والزؼأب بفتحتٌن :صؽار ال َّشعر ولٌِّنه حٌن ٌبدو من الصبً ,وكذلك من
) (9مزؼأبة الساقٌن أي بهما شعر صؽٌر خفٌؾ,
الشٌخ حٌن ٌأر ُّق شعره وٌضعؾٌ .نظر :الفٌومً ,أحمد بن محمد بن علً الفٌومً (ت775:هـ)( ,المصباح المنٌر فً ؼرٌب
الشرح الكبٌر) ,بدون طبعة ,مكتبة لبنان -بٌروت ,بدون تارٌخ ,مادة "الزؼب" ,ص; .9ابن منظور( ,لسان العرب),
مصدر سابق ,ج ,6ص.9:5
) (:ممن ذكر هذه الرواٌات فً قصة سلٌمان مع بلقٌس الطبري فً جامع البٌان ,وابن أبً حاتم فً تفسٌره ,والثعلبً فً
الكشؾ والبٌان ,وهللا أعلم بما ٌصح منها وما ال ٌصح ,قال ابن كثٌر بعد أن أورد بعضا من هذه الرواٌات" :واألقرب فً
مثل هذه السٌاقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ,مما وجد فً صحفهم كرواٌات كعب ووهب سامحهما هللا تعالى فٌما نقبله إلى
هذه األمة من أخبار بنً إسرابٌل ,من األوابد والؽرابب والعجابب ,مما كان وما لم ٌكن ,ومما حرؾ وبدل ونسخ ,وقد أؼنانا
هللا سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلػ ,وهلل الحمد والمنة"ٌ .نظر :الطبري( ,جامع البٌان) ,مصدر
سابق ,ج ,68ص .87ابن أبً حاتم( ,تفسٌر القرآن العظٌم) ,مصدر سابق ,ج ,9ص .7898الثعلبً( ,الكشؾ والبٌان),
مصدر سابق ,ج ,7ص .767ابن كثٌر ,أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً (ت779:هـ)( ,تفسٌر القرآن
العظٌم) ,تحقٌق :محمد حسٌن شمس الدٌن ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6969( ,هـ6998 -م) ,ج; ,ص.677
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()6

الخٌال ,هم]

()7

الباطنٌة

وعدأ لوا عن الظاهر المعقول
الذٌن ؼٌروا
ظواهر القرآن عن حقابقها ,أ
أ

إلى الباطن المجهول ,وتؤولوا قول هللا عز وجل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البقرة ,;7 :قالوا:
البقرة عابشة أم المإمنٌن -رضً هللا عنها-؛ ألنها خرجت مع طلحة بن عبد هللا والزبٌر بن العوام
إلى البصرة أٌام الجمل على علً بن أبً طالب ,وكذلك تؤولوا :ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ طه79:
أن فرعون هو القلب ,وأن موسى هو العقل ,إلى ؼٌر ذلك ,وقد تكلم الشٌخ -رضً هللا عنه-
علٌهم فً آخر هذا الجزء بما ٌكفً( ,)8وإن أردت أن َّ
تطلع على اعتقاداتهم ومذاهبهم ,وتحرٌفهم
()9

لتفسٌر القرآن وسماجة مقالتهم؛ فعلٌك بكتاب "المستظهري"

ألبً حامد الؽزالً فً الرد على

الباطنٌة.
وكتاب "كلٌلة ودمنة" الذي ذكره [الشٌخ]():هو من وضع الفرس قبل اإلسبلم(;) ,وهو الذي ٌرٌده

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7الباطنٌة :إحدى فرق الشٌعة اإلسماعٌلٌة ,قالوا بؤن للقرآن ظاهر وباطن ,وأنه ٌجب العمل بباطن القرآن دون ظاهره,
واعتبرهم البؽدادي فً "الفرق بٌن الفرق" أنهم خارجون عن اإلسبلم ,وأنهم أشد ضررا على المسلمٌن من الٌهود
والنصارى .أما عن تسمٌتهم بالباطنٌة فقد أوضح ذلك أبو حامد الؽزالً فً كتابه "فضابح الباطنٌة" بقوله" :أما الباطنٌة فإنما
لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن واألخبار بواطن تجرى فً الظواهر مجرى اللب من القشر ,وأنها بصورها توهم عند
الجهال األؼبٌاء صورا جلٌة وهً عند العقبلء واألذكٌاء رموز وإشارات إلى حقابق معٌنة ,وأن من تقاعد عقله عن الؽوص
على الفاٌا واألسرار والبواطن واألؼوار كان تحت األواصر واألؼبلل -وأرادوا باألؼبلل التكلٌفات الشرعٌة -وأن من ارتقى
إلى علم الباطن انحط عنه التكلٌؾ واستراح من أعبابه وهم المرادون بقوله تعالى" :وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل التً
كانت علٌهم" اآلٌة"ٌ .نظر :البؽدادي ,أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الؽدادي (ت979:هـ)( ,الفرق بٌن الفرق),
ط ,7دار اآلفاق الجدٌدة -بٌروت6977( ,هـ) ,ص .7;:الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ)( ,فضابح
الباطنٌة) ,تحقٌق :عبد الرحمن بدوي ,بدون طبعة ,مإسسة دار الكتب الثقافٌة -الكوٌت ,بدون تارٌخ ,ص .679األلوسً,
محمود شكري بن عبد هللا بن محمد (ت6897:هـ)( ,السٌوؾ المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة) ,تحقٌق :د مجٌد
الخلٌفة ,ط ,6مكتبة اإلمام البخاري -القاهرة6979( ,هـ7558 -م) ,ص.77
) (8أي فً الباب الذي ٌلً باب األمر والنهً ,وهو باب الظاهر والباطن والمحكم والمتشابه.
) (9فً (أ) و (ب)" :فعلٌك بكتاب المستصفى" ,وهذا تصحٌؾ من النساخ ,والذي ٌعنٌه الشارح هنا هو كتاب( :المستظهري
فً فضابح الباطنٌة) ,أو (فضابح الباطنٌة وفضابل المستظهرٌة) ,تؤلٌؾ أبً حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ),
مطبوع فً مجلد واحد بعنوان" :فضابح الباطنٌة" ,بتحقٌق :عبد الرحمن بدوي ,طبعته مإسسة دار الكتب الثقافٌة -الكوٌت.
) (:ساقط من (أ).
);( سبق عند المتن الكبلم عن كتاب "كلٌلة ودمنة" وأن ابن المقفع (ت697:هـ) هو الذي ترجمه من الفارسٌة إلى العربٌة.
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القاسم بن محمد بقوله(" :)6الموضوعات عن العجماوات" ,وقفت علٌه ورأٌته .و"ندمانً جذٌمة"
()7

أكثرت العرب من ذكرهما فً التمثٌل للموافقة والمرافقة وطول الصحبة

والمبلصقة ,واسمهما

مالك وعقٌل([ ,)8ولذا قال متمم بن نوٌرة(:)9
وك َّنا أكندمـــا أنً جذٌمـــ أة حقبـأـة  ...من الدهر حتى قٌل لن نتص َّدعا
فلمـــا تفرقـــنا كؤ ِّنً ومالــــــكا  ...لطول اجتماع لم أنبت لٌلة معــا
و"جحا" وخرافته فمما اخترقه الجاحظ( ):من األضاحٌك الملهٌة ,واألضالٌل المؽوٌة ,ومثلهم "نظم

) (6كذا فً األصل ,والصحٌح أبو محمد القاسم بن علً الحرٌري (ت:6;:هـ) ,صاحب كتاب المقامات الحرٌرٌة ,وعبارته
هذه موجودة فً مقدمة كتاب المقامات ,قالها فً معرض دفاعه وتسوٌؽه لكتابة تلك المقامات ,عندما قال" :ومأن ن أق أد األشٌا أء
ك الموضوعات عن
بعأٌن المعقول ,وأن أع أم ال ّن أظرأ فً مأبانً األصول ,ن أظ أم هذه المأقامات فً سلك اإلفادات ,وسلأ أكها مسلأ أ
ك الحكاٌات ,أو ّأث أم روا أتها فً وقت من األوقات .ث ّم إذا كا أنت األعمال
ال أعجماوات والجأ مادات ,ولم ٌسمأع بمأن أنبا سمعه عن تل أ
بال ِّنٌّات ,وبها انعقاد العقود ال ِّدٌنٌّات ,فؤيُّ حرأ ج على مأن أنشؤ ملأحا لل ّتنبٌه ال لل ّتموٌه ,و أنحا به منحأ ى ال ّتهذٌب ال األكاذٌب؟
وهل هوأ فً ذلك إال بمنزلأة مأن ان أت أدبأ لتعلٌم ,أو هدأى الى صراط مس أتقٌم؟"ٌ .نظر :الحرٌري( ,مقامات الحرٌري) ,مصدر
سابق ,ص.67
) (7فً (ب) و (ج)" :أكثرت العرب من ذكرهما فً التمثٌل للموافقة وطول الصحبة".
) (8سبق ذكر مالك وعقٌل وقصتهما مع الملك جذٌمة األبرش ,وكٌؾ صارا ندٌماه.
) (9متمم بن نوٌرة بن حمزة بن الٌربوعً التمٌمً ,صحابً ,وهذٌن البٌتٌن من قصٌدة له طوٌلة ٌرثً فٌها أخاه مالكا,
ومطلعها:
لعمري وما دهري بتؤبٌن مالك  ...وال جأ زعا مما أصاب فؤوجعا
وكان مالك بن نوٌر ة رجبل نبٌبل وفارسا شجاعا ,مطاعا فً قومه بنً ٌربوع بن حنظلة ,قدم على رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فؤسلم ,ثم كان ممن ارتد ومنع الزكاة بعد موت النبً صلى هللا علٌه وسلم ,فقتل مع من قتل من أهل الردة ,فحزن علٌه
أخوه متمم حزنا شدٌدا ,وكان مما قاله فٌه هذه القصٌدة وهً فً خمسٌن بٌتاٌ .نظر :ابن عبد البر( ,االستٌعاب) ,مصدر
سابق ,ج ,9ص .69::المفضل الضبً ,المفضل بن محمد بن ٌعلى بن سالم الضبً (ت نحو6;8:هـ)( ,المفضلٌات),
تحقٌق وشرح :أحمد محمد شاكر وعبد السبلم محمد هارون ,ط; ,دار المعارؾ -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ص .7;8ابن أبً
الخطاب ,أبو زٌد محمد بن أبً الخطاب القرشً (ت675:هـ)( ,جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة واإلسالم) ,تحقٌق :علً
محمد البجادي ,بدون طبعة ,نهضة مصر للطباعة والنشر ,بدون تارٌخ ,ص .:99ابن عبد ربه( ,العقد الفرٌد) ,مصدر
سابق ,ج ,8ص.775
) (:أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً اللٌثً المعروؾ بالجاحظ (ت7:::هـ) ,البصري العالم المشهور؛ صاحب
التصانٌؾ فً كل فن ,وإلٌه تنتسب الفرقة المعروفة بالجاحظٌة من المعتزلة ,وكان تلمٌذ أبً إسحاق إبراهٌم بن سٌار البلخً
المعروؾ بالنظام المتكلم المشهور ,من أحسن تصانٌفه وأمتعها كتاب " الحٌوان " ,وكذلك كتاب " البٌان والتبٌن " و
"البخبلء" ,وؼٌرهاٌ .نظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,8ص .975الذهبً ,أبو عبد هللا محمد بن أحمد
بن عثمان الذهبً (ت798:هـ)( ,تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم) ,تحقٌق :د بشار عواد معروؾ ,ط=,6
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السلوك فً أس أمر الملوك"( ,)6وٌقال أنه رآه رجل فً المنام بعد موته ,فقال له" :ما فعل هللا بك فً
أ
أ
ووصفت وأملٌت؟ فؤنشؤ ٌقول:
وضعت
جمٌع ما
ؼٌر شًء  ...أٌسرُّ ك فً القٌامة أن تراه
وال تكتب بك ِّفك أ

()7

و"اسندباد" ملك من ملوك الفرس ,و"أحادٌثه" قصصه وسٌره وأخباره ,لمَّا كان رسول هللا -صلى
سافر النضر بن الحارث إلى فارس ,فاشترى منها
أحسن الحدٌث
هللا علٌه وسلم -بمكة ٌتلو
أ
أ
صحابؾ فٌها أحادٌث رستم وسٌرهم وحكمهم ,فإذا قا أم رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -من
أ
أحسن من حدٌث محمد -صلى هللا علٌه
مجلسه أق أع أد فٌه بعده النضر وٌقول :هلمُّوا أحدثكم حدٌثا
أ
وسلم ,-فٌقصُّ أخبارهم( ,)8وفٌه نزل قوله تعالى :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ لقمان; :
اآلٌة]( ,)9وكذلك قوله :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ الحج .9 :وأما "بدٌع

= دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت6979( ,هـ7558 -م) ,ج ,:ص .6698الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,مصدر سابق,
ج ,66ص; .:7الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,:ص.79
) (6كتاب "نظم السلوك فً مسامرة الملوك" ,ذكر الصفدي أنه فً أربع مجلدات ,وهو من تؤلٌؾ الرقٌق القٌروانً ,أبو
إسحاق إبراهٌم بن القاسم القٌروانً (ت97::هـ) ,مإرخ أدٌب من أهل القٌروانٌ .نظر :الصفدي( ,الوافً بالوفٌات),
مصدر سابق ,ج; ,ص .;6الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.:7
) (7البٌت من ضمن أبٌات قالها تقً الدٌن علً بن عبد الكافً السبكً لولده تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً السبكً
(ت776:هـ) ,وذلك لما ولً ولده توقٌع الدست بالشام بٌن ٌدي األمٌر عبلء الدٌن علً بن علً الماردٌنً نابب الشام ,وأول
هذه األبٌات قوله:
أأقول لنجلً البر المفـــدى  ...م أقاال و ِّث أقت منه عـــــــــراه
ولٌت ك أتابأة فً دست ملك  ...رأ سأت أأح أكامه و أسمأـت ذراه
أف أبل تكتب بكفك ؼٌر أشًء ٌ ...أسرك فً القٌأامأة أأن تــرأ اه
أو أال أتؤخذ من المأعلـــوم إ َّال  ...حأ أبلال طٌبا عأطرا ثــــــراه
ٌنظر :الصفدي ,خلٌل بن أٌبك بن عبد هللا الصفدي (ت7;9:هـ)( ,أعٌان العصر وأعوان النصر) ,تحقٌق :د علً أبو زٌد
وآخرون ,ط ,6دار الفكر -دمشق6968( ,هـ6998 -م) ,ج ,8ص; .98السبكً( ,طبقات الشافعٌة الكبرى) ,مصدر سابق,
ج ,8ص;.98
) (8هو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناؾ ,كان النضر من شٌاطٌن قرٌش ,وكان ممن ٌإذي رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ,وٌنصب له العداء .قتل فً معركة بدر كافرا .وقد ذكر قصته وإٌذاءه لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ابن إسحاق وبن هشام وؼٌرهماٌ .نظر :ابن إسحاق( ,السٌر والمؽازي) ,مصدر سابق ,ص .755ابن هشام( ,السٌرة
النبوٌة) ,ج ,6ص.7;:
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) ,أي ما مقداره عشرة أسطر ,وذلك من بداٌة قوله "ولذا قال متمم بن نوٌرة مالك ,"...إلى
آخر قوله تعالى "ومن الناس من ٌشتري لهو الحدٌث" اآلٌة.
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ض أع نحوا من أربع مابة أمقا أمة [فً
ض أع المقامات ,وو أ
الزمان" هو أبو الفرج ,وهو أول من أو أ
سفر]( ,)6وإٌاه َّ
تمثل الحرٌريُّ فً أمقا أماته ,وإٌاه ٌعنً بقوله(:)7
[وٌعجن الج َّد بماء الهزل]  ...إن ٌكن األسكندريُّ قبلً
()8

الوبــل  ...والفضل للوابل ال للط ِّل
فالط ُّل قد ٌبدو أمام أ

والسروجً فً الحرٌرٌة كؤبً الفتح اإلسكندري فً البدٌعة ,وعٌسى بن هشام فً البدٌعة مثل
الحارث بن ه َّمام فً الحرٌرٌة(.)9
أصل :وأما إرسال رسل بتكذٌب بعضها بعضا ،أو نقض أمرها ،أو إمرار نقضها( ،)5أو رسولٌن
تبع صاحبه ،أو بؤن ٌشرع
بإبطال ما ٌقول كل واحد منهما ،أو
ٌقطع كل واحد منهما ُعذر من ٌ ُ
ُ
ُ
ٌنسخه اآلخر ،وٌنسخ ما ٌشر ُعه اآلخر()6؛ فهذا كله ال ٌجو ُز عقال و[ال]( )٧شرعا ،أو
أح ُدهما ما
أن ٌرسله بخالؾ ما تقتضٌه العقول ُ فال؛ فإن ذلك كذب ،وأما أن ٌرسلهما هللاُ تعالى وٌؤم ُرهما
باالجتهاد وٌختلفا كاختالؾ المجتهدٌن من أمة واحدة؛ فٌس ُع كل واحد منهما القول ُ بما قال
) (6ساقط من (ب) و (ج) .والشارح هنا ٌشٌر إلى كتاب (مقامات بدٌع الزمان) ,وقد سبق الكبلم علٌها ,وأنه قد ضاع أكثرها
ولم ٌبق منها إال القلٌل ,وبدٌع الزمان كما هو فً كتب التراجم هو :أبو الفضل أحمد بن الحسٌن بن ٌحٌى الهمذانً
(ت898:هـ)ٌ .نظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .677الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,مصدر
سابق ,ج; ,ص.775
) (7فً (ب) و (ج)" :وإٌاه ٌعنً الحرٌري فً مقاماته بقوله...إلخ" .والمعنى واحد.
) (8ما بٌن المعكوفٌن من إضافة المحقق حتى ٌكتمل البٌت ,وهذٌن البٌتٌن قالهما الحرٌري فً "المقامة الحأ جرٌَّة" ,وقبلهما
ٌقول:
ك ُّ
قط مثلً
باهلل ٌا مهج أة قلبً قل لً  ...هل أبصرأ ت عٌنا أ
ٌف أتح بالرقٌأة كـــــــ َّل قفل  ...وٌس أتبً بالسّحر كــــــ َّل عقل
وٌعجن الج ّد بمـاء الهزل  ...إن ٌكن اإلس أكندأريُّ قبلــــــً
الوبل  ...والفضل للوابل ال ّ
ّ
للطـــــــ ِّل
فالط ُّل قد ٌبدو أما أم أ
ٌنظر :الحرٌري( ,مقامات الحرٌري) ,مصدر سابق ,ص.8:9
) (9اعتاد أصحاب المقامات أن ٌتخذوا لهم راوٌا ٌتحدثون باسمه فً كتابة مقاماتهم ,فكما جعل بدٌع الزمان راوٌه عٌسى بن
هشام فكذلك جعل الحرٌري راوٌه الحارث بن همّام .واصطلحوا أٌضا أن تكون قصصهم ونوادرهم عن رجل آخر ٌمثل دور
البطل فٌها ,فاختار بدٌع الزمان شخصٌة أبً الفتح اإلسكندري ,واختار الحرٌري شخصٌة أبً زٌد السروجً ,وهإالء فً
الؽالب هم شخصٌات وهمٌة اختارها هإالء األدباء فً سرد مقاماتهمٌ .نظر :بدٌع الزمان الهمذانً( ,مقامات بدٌع الزمان),
مصدر سابق ,حاشٌة المحقق ,ص .8الحرٌري( ,مقامات الحرٌري) ,مصدر سابق ,مقدمة المحقق ,ص;.
) (:فً (أ)" :ونقض إمرارها وإمرار نقضها".
);( فً (ب) و (ج)" :أو بؤن ٌشرع أحدهما ما ٌنسخ اآلخر أو ٌنسخ ما ٌشرعه اآلخر".
) (7ساقط من (أ).
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والفعل به ،فجابز هذا كله كما وسع أمة أحمد صلوات هللا علٌه ،فإن وقعت مشاجرةٌ فً مسؤلة
الحكام ،وال ٌحل وال ٌسو ُغ ألحدهما شً ٌء إال بحكومة حاكم ،فإن ُعدم الحاكم
فالحك ُم فٌها إلى ُ
لب هو ال ُمعان(.)0
فاستصحاب الحال،
فالمطلوب هو ال ُمدان ،والطا ُ
ُ
الشرح :قال المفسر :من ههنا أشركت الٌهود والنصارى حٌث فرقت بٌن رسل هللا ,فص َّدقت بعضا
()7
كذب واحدا من الرسل فقد َّ
وكذبت بعضا ,ومن َّ
َّ
كذب الجمٌع ,وكذلك من ر َّد من الكتاب حرفا
فقد ر َّد الجمٌع ,ولم ٌبعث هللا عز وجل ُّ
قط رسوال إال وهو مإمن مصدق لمن قبله من األنبٌاء
والرسل علٌهم السبلم ,ومإمن ومبشر ب أمن بعدأ ه( ,)8وهو معنى ما قال الشٌخ فً صدر الكتاب:
():
بعضه بعضا[ ,والباطل ِّ
والح ُّل,
قض" ال َّنكث
ٌكذب
"[والحق](ٌ )9ص ِّدق
أ
أ
أ
بعضه بعضا] " .و"الن ُ
قال هللا عز وجل :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ النحل[ ,96 :وقال](;) :ﮋﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ النحل ,97 :وهً امرأة حمقاء فإذا ؼزلت ؼزال نقضته حتى
ردته صوفا ,فضربها هللا مثبل ,و"اإلمرار" ش َّدة الفتل ,وٌضرب مثبل لصبلبة الرَّ أي وشدته,
وكذلك لش َّدة الخلق ,قال" :ممر كعقد األندري ...البٌت"(,)7
) (6أرى حسب فهمً القاصر أن هذه المسابل كلها ال صلة لها بؤصول الفقه ,وال وجود لها فً الواقع ,و وإنما ٌفترضها
الشٌخ افتراضا ,ثم ٌبٌن ما ٌسوغ منها فً العقل وما ال ٌسوغ ,وما ٌجوز فً حقه تعالى وما ال ٌجوز ,ولعل هذا كله سببه
الثراء العلمً الموجود فً عصر الشٌخ ,أعنً القرن السادس الهجري ,وإال فبل أعلم لهذه المسابل وجودا حقٌقٌا وال أثرا
علمٌا أو عملٌا ٌمكن البناء علٌه ,سوى تنزٌه الباري سبحانه تعالى ودٌنه القوٌم من جمٌع النقابص والتناقضات.
) (7فً (ب) و (ج)" :وكذلك من رد من الكتب حرفا".
) (8فً (ج)" :ومنذر ومبشر بمن بعده".
) (9ساقط من (ج).
) (:ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج) ,وقد سبقت عبارة صاحب المتن التً ٌشٌر إلٌها الشارح هنا فً مقدمة كتاب
"الدلٌل والبرهان" ,ونص عبارته هناك" :والحق ٌصدق بعضه بعضا وال ٌكذب بعضه بعضا ,واجتنب التقلٌد فٌما ٌخالؾ
التقٌٌد ,والمنكر فً الصدور ,والشواذ فً األمور .والدٌن بٌن الؽلو والتقصٌر" إلى آخر ما قالٌ .نظر :الوارجبلنً( ,الدلٌل
والبرهان) ,ج ,6ص.:
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7البٌت لعلقمة بن عبدة التمٌمً ,من فحول شعراء الجاهلٌة ,من قصٌدة له طوٌلةٌ ,صؾ فً هذا البٌت فرسا له جوادا,
وتكلمت البٌت :ممر كعأقد األندأريِّ ٌزٌنـــه  ...مع العتق أخلق مفعأم ؼٌر جؤ أنب
"الممر" :الشدٌد الفتل ,وإنما أراد صبلبة لحمه ,و"األندري" :فلس منسوب إلى قرٌة بالشامٌ ,قال لها األندرٌن ,و"العتق":
الكرم" ,المفعم" :الممتلا ,و"الجؤنب" :القصٌرٌ .نظر :األخفش الصؽٌر ,علً بن سلٌمان بن الفضل (ت86::هـ),
(االختٌارٌن) المفضلٌات واألصمعٌات ,تحقٌق :فخر الدٌن قباوة ,ط ,6دار الفكر -دمشق6975( ,هـ6999 -م) ,ج,6
ص.::

696

وفً شعر أبً تمام حبٌب الطابً(ٌ )6خاطب بلسان الحال أمنوٌل النصرانً:
أ
وضربت أمثا أل الذلٌل وقد ترى  ...أن لٌس ذاك النقض واإلمرار

()7

وكما ال ٌسوغ أن ٌ ِّ
كذب واحد من الرسولٌن صاح أبه فكذلك ال ٌشرع ما أن أس أخه ,وال ٌنسخ ما
أ
واآلخر مٌت ,لكن هذا فٌما ال ٌجوز فٌه ال َّنسخ؛ مثل
أش أر أعه ,وهما معا باقٌان ,أو أحدهما باق
خصال التوحٌد والدٌن ,ومكارم األخبلق ,وأخبار هللا تعالى التً ال ٌجوز فٌها التبدٌل ,وكذلك ال
()8

أٌرد [الشرع بخبلؾ العقل؛ فإن العقل]

مع الشرع إما موجب مح ِّقق أو شاهد مص ِّدق ,وقوله فً

()9

اإلرسال باالجتهاد فٌما ٌسوغ [وٌجوز]
():

فٌه االجتهاد مما أش أر أعه هللا دٌنا [له]

فٌه االجتهاد خاصة فهو جابز وسابػ ,وأمَّا ما ال ٌجوز

خبلؾ دٌنه ,وال
وحقا عنده فبل؛ ألنه عز وجل ال ٌشرع
أ

ٌرسل رسوال بخبلؾ دٌنه ,وقوله" :فإن وقعت مشاجرةٌ" ٌعنً بٌن المجتهدٌن فً األمَّة أو فً
ؼٌرها مما ٌجوز فٌه االجتهاد(;) ,فؤح َّل هذا وحرَّ أم هذا ,وأجاز هذا وأبطل هذا؛ فالمٌزان هو
الحكم ,فإن المبتؽى من الحكم هو قطع النزاع ,وال ٌسوغ خبلؾ الحكم ,سواء وقع الحكم بالمؤخوذ
خبلؾ الحكم أش أؽب ,وتهٌٌج شرِّ  ,وقرع باب فتنة ,وقوله" :فإن ُعدم الحاكم"
أو بالمتروك؛ فإن
أ
) (6أبو تمام حبٌب بن أوس بن الحارث الطابً (ت786:هـ) ,الشاعر ,األدٌب .أحد أمراء البٌان .ولد فً جاسم (من قرى
حوران بسورٌة) ورحل إلى مصر ,واستقدمه المعتصم إلى بؽداد ,فؤجازه وقدمه على شعراء وقته فؤقام فً العراق .ثم ولً
برٌد الموصل ,فلم ٌتم سنتٌن حتى توفً بها .له تصانٌؾ منها :فحول الشعراء ,ودٌوان الحماسة ,وؼٌرهماٌ .نظر :ابن
خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .66الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,مصدر سابق ,ج ,66ص.77:
الزركلً( ,األعالم) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.6;:
) (7البٌت من قصٌدة طوٌلة قالها أبو تمام فً مدح أبً سعٌد محمد بن ٌوسؾ بن عبد الرحمن الثؽري الطابً ,وكان من
القواد الشجعان ,وهذا البٌت من ضمن أبٌات ٌسخر فٌها من عدوهم منوٌل النصرانً وما أصابه من الذل والهوان ,وهو قبل
هذا البٌت ٌقول:
إن ال أتفرَّ فقد أقمتأ وقــــد رأت  ...عٌناك قدرأ الحرب كٌؾأ تفــار
فً حٌث تستمع الهرٌرأ إذا عـبل  ...وترى عجا أج الموت حٌن ٌثار
فانظر بعٌن شجاعة ولتعلمـــــن  ...أن المقا أم بحٌث كنتأ فــــــرار
لما أتتك فلولـــــــــهم أمدد أتـــهم  ...بسوابق العبرات وهً ؼـــزار
وضربت أمثال الذلٌل وقد ترى  ...أن ؼٌر ذاك النقض واإلمـرار
ٌنظر :أبو تمام ,حبٌب بن أوس بن الحارث الطابً (786هـ)( ,دٌوان أبً تمام الطابً) ,تحقٌق :محًٌ الدٌن الخٌاط ,بدون
طبعة ,طبع بمناظرة والتزام محمد جمال ,بدون تارٌخ ,ص;.69
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ج).
);( فً (ب) و (ج)" :فً األمة أو فً ؼٌرها فً جمٌع ما ٌجوز فٌه االجتهاد".
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فهذه منه -رحمه هللا -إشارة إلى أحكام الكتمان" ,فاستصحاب الحال" ألن األص أل براءة الذمة,
()6

ومن ادعى شؽلها فعلٌه الدلٌل ,ومن نفاه [بعد ثبوته]

فعلٌه الدلٌل ,واألصل بقاء ما كان على ما

فالمطلوب هو ال ُمدان" ٌعنً هو المص َّدق ,والقول قوله مع ٌمٌنه؛
كان( ,)7وهو معنى قوله" :
ُ
الطالب هو ال ُمعان" ٌعنً هو الذي ٌحكم له ,إما بالبٌنة وإما بالٌمٌن,
مبلحظة لبراءة الذمة أوال" ,و
ُ
وهللا أعلم.

) (6ساقط من (أ).
) (7األصل براءة الذمة ,واألصل بقاء ما كان على ما كان ,وكذلك استصحاب الحال؛ هذه كلها قواعد فقهٌة تندرج تحت
القاعدة الفقهٌة األم" :الٌقٌن ال ٌزول بالشك" ,التً هً أحد القواعد الفقهٌة الكلٌة الخمس ,وهً :األمور بمقاصدها ,الٌقٌن ال
ٌزول بالشك ,الضرر ٌزال ,المشقة تجلب التٌسٌر ,العادة محكمةٌ .نظر :السبكً ,عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً
السبكً (776هـ)( ,األشباه والنظابر) ,تحقٌق :عادل أحمد عبد الموجود وعلً محمد معوض ,ط ,6دار الكتب العلمٌة-
بٌروت6866( ,هـ6996 -م) ,ج ,6ص .68السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,األشباه
والنظابر) ,تحقٌق :محمد حسن محمد حسن إسماعٌل ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت7565( ,م) ,ص.96
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()0

مسؤلة[ :حكم األشٌاء قبل ورود الشرع]

وٌتصل ُ بهذا ما الحكم فً األشٌاء قبل ورود الشرع؟ الجواب :قال بعضهم :الحظر ،وقال
جواب المشاٌخ قبل هذا أن األصل فً
بعضهم :اإلباحة ،وقال أهل الوقؾ :بالوقؾ .وقد كان
ُ
جواب الشٌخ [أبً زكرٌا](ٌ )2حٌى بن أبً بكر(- )3رحمه
األشٌاء قبل ورود الشرع الحظر ،وكان
ُ
()4

هللا ،-فبلػ ذلك أبا ٌحٌى زكرٌا بن أبً بكر

-رضً هللا عنه ،-فقال :عالم ٌقول ٌحٌى هذا؟ ألم

ٌقل هللاُ عز وجل :ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ الجاثٌة ،03 :فتوقؾ عن الجواب
بعد ذلك ورجع ،وهللا أعلم .وأما الذٌن قالوا بالوقؾ فاألشعرٌة( ،)5وأما الذٌن قالوا بالحظر
ففرع من الحظر .واألصح أن األشٌاء على اإلباحة قبل
فالمعتزلة( ،)6وأما الذٌن قالوا بالكؾ
ٌ
) (6العنوان الذي بٌن المعكوفٌن من وضع المحقق.
) (7ساقط من (أ).
) (8أبو زكرٌا ٌحٌى بن أبً بكر بن سعٌد الٌهراسنً الوارجبلنً (ت976:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (9زكرٌاء بن أبً بكر بن سعٌد الٌراسنً (ت::5:هـ) ,هو أخو أبً زكرٌاء ٌحٌى بن أبً بكر ,سبقت ترجمته أٌضا.
) (:وعبارتهم فً ذلك أن قالوا :ال حكم على العقبلء قبل ورود الشرع ,ومنهم من عبر بالوقؾ .وعبارة إمام الحرمٌن فً
التخلٌص قال" :وما صار إلٌه أهل الحق :ال حكم على العقبلء قبل ورود الشرع .وعبَّروا عن نفً األحكام بالوقؾ ,ولم
ٌرٌدوا بذلك الوقؾ الذي ٌكون حكما فً بعض مسابل الشرع ,وإنما عنوا به انتفاء األحكام" ,وقد فصل الرازي فً
المحصول معنى القول بالوقؾ ,بعد أن نسب القول بذلك إلى أبً الحسن األشعري وأبً بكر الصٌرفً وؼٌرهما ,فقال:
"وهذا الوقؾ تارة ٌفسر بؤنه ال حكم ,وهذا ال ٌكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم ,وتارة بؤنا ال ندري هل هناك حكم أم ال؟ وإن
كان هناك حكم فبل ندري أنه إباحة أو حظر"ٌ .نظر :الشٌرازي( ,اللمع) ,مصدر سابق ,ص .677الجوٌنً( ,التلخٌص),
مصدر سابق ,ج ,8ص .978الؽزالً( ,المنخول) ,مصدر سابق ,ص; .7الرازي( ,المحصول) ,ج ,6ص .6:9اآلمدي,
(اإلحكام) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.7:
);( ٌوجد للمعتزلة أكثر من قول ,فالجوٌنً ذكر بؤن لهم قوالن فً هذه المسؤلة :اإلباحة والحظر ,والؽزالً فً المستصفى
نسب إلٌهم األقوال الثبلثة كلها ,كما سٌؤتً فً كبلم الشارح .وعبارة أبو الحسٌن البصري فً المعتمد شملت األقوال الثبلثة
كلها ,وقد قدم للمسؤلة بمقدمة بناها على أصلهم فً التحسٌن والتقبٌح العقلٌٌن ,ومفادها أن كبلمهم فً مسؤلة "حكم األشٌاء قبل
ورود الشرع" إنما هو فٌما لم ٌحكم العقل فٌه بتحسٌن أو تقبٌح ,أما ما حكم العقل فٌه بتحسٌن أو تقبٌح فهو خارج عن محل
النزاع عندهم ,وهذه المقدمة ٌنبؽً ذكرها هنا ,وأنا أنقلها بنصها ,قال فً المعتمد" :اعلم أن أفعال المكلؾ فً العقل ضربان:
قبٌح وحسن ,فالقبٌح كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وؼٌر ذلك ,والحأ أسن ضربان :أحدهما ٌترجح فعله على تركه,
واآلخر ال ٌترجح فعله على تركه ,فاألول منه ما األولى أن نفعل؛ كاإلحسان والتفضل ,ومنه ما ال بد من فعله وهو الواجب؛
كاإلنصاؾ وشكر المنعم ,وأما الذي ال ٌترجح فعله على تركه فهو المباح؛ وذلك كاالنتفاع بالمآكل والمشارب ,وهذا مذهب
الشٌخٌن أبً علً وأبً هاشم والشٌخ أبً الحسن ,وذهب بعض شٌوخنا البؽدادٌٌن وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور,
وتوقؾ آخرون فً حظر ذلك وإباحته" .هذا ,وقد اعتمد أبو الحسٌن البصري على القول باإلباحة ,وأخذ ٌجٌب على
اعتراضات الخصومٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .8;8الجوٌنً( ,البرهان فً أصول
الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .68الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج .977 ,8الؽزالً( ,المستصفى) ,مصدر سابق ,ص.89
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ورود الشرع[ ،وقولُنا قبل ورود الشرع معناه قبل ورود الحظر واألمر واإلباحة؛ ألن هذه أسام
ُ
والقدرٌة تقول باإلباحة إال ما ٌوج ُبه العقل( ،)2وأما من قال بالحظر فإنه
مقتبسة من الشرع](،)0
منعه من التقدم إلى شًء إال بؤمر المالك ،وبؤمر مبتدأ ،وبدلٌل قوله :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﮊ اإلسراء ،36 :وأما الذٌن قالوا باإلباحة قالوا :إن
هللا خلق خلقه ،وخلقهم محتاجٌن إلى أمور تقوم بنٌتهم [بها]( ،)3ولم ٌكن لٌخلُقهم و ٌُحوجهم ثم
ٌُحرجهم فً تناول ما به قوا ُمهم ،أال تراهم قد احتاجوا إلى التنفس فً الهواء والكون على
األرض ،وال ٌنفكون منه وال ٌستؽنون عنه ،وكذلك النظر باألبصار ،واإلصؽاء باآلذان ،وقد فتق
األبصار وشق اآلذان وأطلق اللسان ،وأحوج إلى األكل والشراب ،فكل هذه المعانً قرابنُ
ح إلى االستعمال ،و ٌُإذنها بالمقال واالمتثال(.)4
اإلباحة ،فبها ُتوجه الجوار ُ
الشرح :قال المفسر :هذه المسؤلة جرت عادة األصولٌٌن بالخوض والتنازع فٌها ,وهً عدٌمة
الفابدة ,والحاجة ؼٌر ماسة إلٌها():؛ حٌث الشرابع ثابتة ,والحبلل ب ٌِّن والحرام ب ٌِّن ,وحبلل هللا
تؤخٌر التكلٌؾ عن البلوغ
حبلل إلى ٌوم القٌامة ,وإنما تفرض هذه المسؤلة على مذهب من ٌجوِّ ز
أ
وصحة العقل ,وٌجوِّ ز أن ٌقع بالػ صحٌح العقل ؼٌر مكلؾ ,وهذا وإن قال به من قال فؽٌر
(;)

مكترث به ,وال متبوع على هذا القول .أو على قول

من أٌفرض رجبل صادؾ نبٌا من األنبٌاء,

()7
الشرع على
ٌشرع له]
اإلٌمان وأص أل الدٌن واإلسبلم والفرابض ,ومات النبًُّ قب أل أن
أف أش أر أع له [
أ
أ
أ

التفصٌل والتمام ,فما حكم ما لم أٌشرع له النبًُّ فٌه تحلٌبل وال تحرٌما وال إباحة؟ وإال فهذه العبارة
ؼٌر سدٌدة ,فقولهم فً الترجمة" :قبل ورود الشرع" معناهم قبل ورود الحكم ,ألٌس الشرع فً
()8

نفسه وحقٌقته هو الحكم؟

فما فابدة قولهم" :ما حكم األشٌاء قبل ورود الحكم؟" فكٌؾ السإال عن

الحكم ولٌس ث َّم حكم ,والحكم فً الحقٌقة هو خطاب هللا سبحانه ,مثل قوله تعالى فً الحبلل كلوه
وت ناولوه وافعلوه ,وقوله فً الحرام هو حرام علٌكم فاتركوه ,وفً المباح إن شبتم فافعلوا وإن شبتم
) (6ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (7نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ج ,7ص8;8
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (أ)" :وٌإذنها بالمقال واالنتقال".
) (:فً (ب) و (ج)" :وهً عرٌضة والفابدة والحاجة ؼٌر ماسة إلٌها" ,وٌبدو أن فً الكبلم تصحٌفا.
);( العطؾ هنا على قوله السابق" :وإنما تفرض هذه المسؤلة على مذهب...إلخ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :ألٌس هو الشرع فً نفسه وحقٌقته؟" ,والمعنى فً العبارتٌن واحد.
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()6

فاتركوا ,فبل حرج علٌكم فً الفعل و[ال]

فً الترك ,فكٌؾ البحث عن هذا قبل أن ٌبتلى به
()7

الناس ,وأمَّا المذاهب فً المسؤلة فثبلثة :اإلباحة ,والحظر ,والوقؾ .ونسبها الؽزالً [كلها]

إلى

المعتزلة ,وقال :إنهم منقسمون إلى هذه المذاهب( .)8والشٌخ -رضً هللا عنه -لم أٌنسب إلٌهم إال
الحظر كما ترى.
أ
فٌقال لمن قال بالحظر :من أٌن علمتم أن األشٌا أء على الحظر ولم ٌرد الحظر و[ال]( )9اإلباحة؟ فلم
أ
ٌبق إال أن ٌقولوا علمناه من تقبٌح العقل ,حٌث التصرؾ فً ملك الؽٌر بؽٌر إذنه ظلم ,والظلم
قبٌح عقبل ,واألشٌاء كلُّها من ملك هللا تعالى ولم ٌؤذن [هللا]

():

بالتصرؾ فً ملكه ,وعلٌهم فً هذا

جوابان ,نشٌر إلٌهما إشارة لعلة التطوٌل وإضاعة الوقت فٌما ال حاجة إلٌه ,أحدهما أن تقول:
ألٌست األحكام عندكم تدرك من طرٌقٌن؛ طرٌق العقل وطرٌق السمع؟ فها أنتم إذا أجبتم بالعقل فما
تقبٌحه؟ وال ٌدرك عندكم تحسٌنه وال تقبٌحه إال من
تحسٌن العقل وال
قولكم فٌما ال تدركون فٌه
أ
أ
طرٌق السمع؟ قالوا :على األصل وهو الحظر والتحرٌم؛ ألنه لو كان حبلال أو مباحا ألو أردأ به
السمع[ ,قالوا](;) :فعدم ورود السمع باإلذن فٌه والتحلٌل له دلٌل التحرٌم ,فٌقال لهم :بل فعدم ورود
السمع بتقبٌحه وتحرٌمه دلٌل على تحسٌنه وتحلٌله وإباحته ,فتتقابل الدعوتان وتسقطان ,وبطل ما
صاروا إلٌه من الحظر فٌما طرٌقه السمع.
والجواب الثانً ذكره أبو المعالً فً البرهان علٌهم فقال(" :)7وأمَّا أصحاب الحظر فٌلزمون
األضداد التً ال انفكاك عن جمٌعها ولٌس ٌتحقق العروُّ عن جملتها ,فإن حظروا جمٌعها كان ذلك
ٌخؾ
صصوا شٌبا من شًء من ؼٌر تحسٌن العقل وال تقبٌحه لم
تكلٌؾ ما ال ٌستطاع ,وإن خ َّ
أ
أ

) (6ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8نسب الؽزالً فً "المستصفى" األقوال الثبلثة كلها إلى المعتزلة ثم صحح القول بالوقؾ ,وصرح فً "المنخول" بؤنه ال
حكم قبل ورود الشرع .وبمثل قوله هذا صرح قبله إمام الحرمٌن ,إال أنه قال فً المعتزلة أنهم افترقوا إلى قولٌن؛ منهم من
قال بالحظر ,ونسبه إلى البؽدادٌٌن منهم ,ومنهم من قال باإلباحة .وهذا الخبلؾ بٌن المعتزلة إنما هو فٌما ال حكم للعقل فٌه
بتحسٌن أو تقبٌحٌ .نظر :الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .68الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر
سابق ,ج .977 ,8الؽزالً( ,المستصفى) ,مصدر سابق ,ص .89الؽزالً( ,المنخول) ,مصدر سابق ,ص;.7
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.68
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الحظر بما ٌعتقدون جواز الخلوِّ عنه فمرجعهم إلى أن
صصوا
سقوط ما ذهبوا إلٌه ,وإن خ َّ
أ
التصرُّ ؾ فً ملك الؽٌر بؽٌر إذنه قبٌح".
()6

قال المفسر[ :األضداد]

التً ذكرها هو أكوانهم وأحوالهم

()7

بعد وجودهم متحركٌن أو ساكنٌن,

وال ٌنفكون عن الحركة والسكون ,فإن تحركوا فالحركة على الحظر والمنع ,وإن سكنوا فمثل
ذلك ,وكذلك تن ُّفسهم فً الهواء وعدمه ,وكذلك سابر ضروراتهم

()8

التً ال بد لهم منها وال ٌنفكون

عنها ,فهً كلها على المنع؛ حٌث األشٌاء كلها على الحظر ,وهذا معنى قول الشٌخ -رضً هللا
عنه" :-وخلقهم محتاجٌن إلى أمور تقوم بها بنٌتهم ،ولم ٌكن لٌخلُقهم و ٌُحوجهم ثم ٌُحرجهم فً
تناول ما به قوا ُمهم ،أال تراهم قد احتاجوا إلى التنفس فً الهواء والكون على األرض ،وال
ٌنفكون عنه" ,ومعنى قولهٌُ " :حرجهم" أي ٌنسبهم إلى الحرج والتضٌٌق علٌهم والتحرٌم ,وأمَّا
وجواب المشاٌخ أن األشٌاء على الحظر فمصٌرهم
ما ذكره الشٌخ عن الشٌخ أبً زكرٌا أن جوا أبه
أ
فٌه إلى ما صارت إلٌه المعتزلة ,من أن التصرُّ ؾ فً ملك الؽٌر من ؼٌر إذنه قبح وظلم ,والظلم
ممنوع( ,)9وإال فمن أٌن علموا الظلم؟ والظلم إنما ٌتحقق تحرٌمه بالشرع ,والشرع لم ٌرد بعد(.):

) (6ساقط من (ج).
) (7فً (ج)" :التً ذكروها هً أكوانهم وأحوالهم...إلخ".
) (8فً (أ)" :وكذلك سابر صرابرهم" ,وهو تصحٌؾ ظاهر.
) (9ذكر هذا االعتراض أبو الحسٌن البصري وأجاب عنه ,وقد سبق أن للمعتزلة أكثر من قول ,وأن أبا الحسٌن البصٌري
ممن قال باإلباحةٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,7ص.879
) (:لخص األقوال فً المسؤلة بدر الدٌن الشماخً فً شرح مختصر العدل واإلنصاؾ ,وهذا الكتاب هو فً األصل اختصار
لكتاب العدل واإلنصاؾ ألبً ٌعقوب الوارجبلنً صاحب المتن ,ثم إن بدر الدٌن الشماخً نفسه شرح مختصره هذا فً
كتاب أسماه "شرح مختصر العدل واإلنصاؾ" ,وقد اختصر األقوال وقابلٌها فً هذه المسؤلة فقال" :األشٌاء قبل ورود الشرع
حكمها عندنا وعند معتزلة بؽداد وابن أبً هرٌرة على الحظر .وعند الشٌخ أبً ٌحٌى زكرٌا بن أبً بكر ,واختاره المصنؾ-
ٌعنً أبا ٌعقوب الوارجبلنً ,-وعند معتزلة البصرة ,وطابفة من الحنفٌة والشافعٌة على اإلباحة .وعند األشعري والصٌرفً
على الوقؾ .لكن أدلة المعتزلة راجعة إل العقل ,وعند ؼٌرهم إلى الشرع" .وقد تعقبه أبو ستة فً الحاشٌة بقوله" :ثم فً
التسوٌة بٌننا وبٌن بعض المعتزلة فً كون االشٌاء قبل البعثة على الحظر وكذلك بٌن بعض أصحابنا وبعضهم فً كونها على
اإل باحة نظر؛ ألن المعتزلة لم ٌختلفوا إال فٌما لم ٌقض فٌه العقل بشًء ولم ٌدرك فٌه حسنا وال قبحا ,وأما ما أدرك فٌه العقل
ذلك عندهم فتعترٌه األحكام الخمسة باتفاق منهم ,وأما عندنا فقٌل إنها على الحظر مطلقا وقٌل إنها على اإلباحة ,وال ٌنظرون
إلى التحسٌن والتقبٌح العقلٌٌن ,ففرق بٌننا وبٌنهم" .هذا ,ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن الشماخً بعدما لخص األقوال فً المسؤلة
تركها ,ولم ٌرجح قوال على قول ,ؼٌر أن الشارح أبا القاسم البرادي ٌفهم من كبلمه الذي ٌذكره هنا ,وكذلك من تؤوٌله
اإلباحة فً اختٌار صاحب المتن أنها بمعنى استواء الفعل والترك ,كما سٌؤتً؛ ٌفهم من ذلك كله أنه ٌمٌل إلى قول من قال
بالوقؾٌ .نظر :الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,مصدر سابق ,ص.689
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وأوردت األشعرٌة مسؤلة على المعتزلة فً هدم أصلهم فً التقبٌح فً هذه المسؤلة ,ذكرها أبو
المعالً فً البرهان ,قال فٌه حاكٌا عن أستاذه(" :)6ثم قال األستاذ :من ملك بحرا ال ٌنزؾ,
وا َّتصؾ بالجود واالستؽناء عن ملكه ,ومملوكه عطشان الهث ,والنطفة تكفٌه ,والنقطة من الماء
تروٌه ,ومالكه ناظر عطشه؛ فبل ٌدرك بالعقل تحرٌم القدر النزر من البحر ,الذي ال ٌنقصه ما
ٌإخذ منه نقصا محسوسا"( .)7قال المفسر :هذا إلزام بارد من قول األشعرٌة ,حٌث المالك عالم
بالقدر المؤخوذ من مابه وإن قل ,ومطلع على فعل مملوكه أنه تصرؾ بؽٌر إذنه ,وال حاج أة إلى
هذا بعد وضوح مسلك البرهان.
وأمَّا أهل اإلباحة فٌقال لهم :اإلباحة تستدعً مبٌحا وال بد ,ومحال إباحة من ؼٌر مبٌح ,كما أنه
محال ذكر من ؼٌر ذاكر ,وعلم من ؼٌر [عالم]( ,)8فإن قالوا :هللا سبحانه هو المبٌح ,قلنا :من أٌن
علمتم ذلك؟ واإلباحة خطابه ,وهو قوله افعلوا أو اتركوا ,والخطاب بعد لم ٌرد ,فإن قالوا :علمنا
باإلباحة استواء الفعل والترك ,وهو طرٌق رد به أبو المعالً اإلباح أة إلى الوقؾ ,وزعم به أن
()9
الح أرج
أه أل اإلباحة وافقوا أه أل الوقؾ ,وأن طرٌقهم واحد  ,هذا إن قالوا :لم نذهب إلى إٌجاب أ

وال إلى إسقاطه ,قلنا :نعم أصبتم فً المعنً وأخطؤتم فً اللفظ ,حٌث أفعال الصبٌان والبهابم سواء
فٌها الترك والفعل[ ,وال توصؾ باإلباحة ,وكذلك أفعاله عز وجل ال توصؾ باإلباحة ,وسواء فً
حقه الفعل والترك وال حرج علٌه]( ,):وال توصؾ أفعاله باإلباحة ,فإن قالوا :أخلقه إٌانا محتاجٌن
إلى التنفس فً الهواء مع توسٌعه الهواء ,و أخلقه إٌانا محتاجٌن إلى التم ُّكن والكون مع خلقه
األمكنة ,أ
وخلقه إٌانا محتاجٌن إلى الؽذاء مع توسٌعه األرزاق ,وتسخٌره الحواس ,وطبعها على

) (6األستاذ أبو إسحاق األسفراٌٌنً ,إبراهٌم بن محمد بن إبراهٌم بن مهران (ت968:هـ) ,نشؤ فً أسفراٌٌن (بٌن نٌسابور
وجرجان) ,من فقهاء الشافعٌة ,وأحد أبمة الدٌن كبلما وأصوال وفروعا ,انصرؾ من العراق بعد المقام بها وقد أقر له أهل
العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل ,ثم خرج إلى نٌسابور وبنٌت له المدرسة التً لم ٌبن قبلها بنٌسابور مثلها ود َّرس فٌها
وحدث ,له جملة تصانٌؾ منها :كتاب الجامع فً أصول الدٌن والرد على الملحدٌن ,ومسابل الدور ,وتعلٌقة فً أصول الفقه,
وؼٌر ذلكٌ .نظر :النووي( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .6;9ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص .78السبكً( ,طبقات الشافعٌة الكبرى) ,مصدر سابق ,ج ,9ص;.7:
) (7الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.69
) (8ساقط من (ب).
) (9ونص عبارته فً البرهان" :وأما أصحاب اإلباحة فبل خبلؾ على الحقٌقة بٌننا وبٌنهم ,فإنهم لم ٌعنوا باإلباحة ورود خبر
عنها ,وإنما أرادوا استواء األمر فً الفعل والترك ,واألمر على ما ذكروه" .الجوٌنً( ,البرهان فً أصول الفقه) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص.69
) (:ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
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()6

اإلحساس

مع محاذات المحسوسات ,ومقارنتها لها ,وعدم التضرر منه بشًء من ذلك ,مع
()7

استؽنابه عنه ,وعدم انتفاعه بشًء منه؛ داللة

لنا على اإلباحة ,وإسقاط الحرج عنا فً االنتفاع

والتصرؾ فً القدر الٌسٌر منه لحاجتنا وضرورتنا ,ومثال ذلك فً استؽنابه عنه وعدم التضرر
به؛ مثل االستضاءة بسراج الؽٌر ,واالستظبلل بظل حابطه ,واالستبراد برٌح مروحته .قلنا:
هٌهات ,هذا منكم إعطاء بٌد وأخذ بؤخرى ,وهو باطل ,وهو بناء على الجابز ,وهو ؼٌر متصؾ
بحظر وال بإباحة ,وهو عار عنهما ,فً تدقٌق وتحقٌق ال نطول بنقله ,وهذا القدر كاؾ إن شاء هللا
()8

فً هذه المسؤلة ,وهللا أعلم ,وأمَّا ما استدل به الشٌخ أبو ٌحٌى زكرٌا بن أبً بكر

-رحمه هللا,-

فإن استدل باآلٌة على الوقؾ والكؾِّ فنع أم ما استدل به ,وإن استدل على اإلباحة فلٌس فٌه مقنع؛
حٌث هً محتملة لوجوه من التؤوٌبلت ,مثل االستدالل ,واالعتبار ,وؼٌر ذلك ,ومثله قوله تعالى:
ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرة ,79 :وهو وجه من االستدالل الفاسد الذي
استدلت به الباطنٌة ,وأحلَّت به األموا أل والفروج ,وقالوا :أمَّا ما خلق هللا لنا فنحن له( ,)9وسترى
ذلك إذا صرنا إلٌه إن شاء هللا( ,):وتصحٌح الشٌخ اإلباح أة ٌذهب به -وهللا أعلم -إلى استواء الفعل
والترك دون الترجٌح؛ لعدم المرجح ,وإن ذهب به إلى الترجٌح فهو مردود؛ حٌث العقل عنده لٌس
بمرجح ,وإنما هو معرِّ ؾ بالترجٌح والمرجِّ ح(;) ,وقد نصَّ على معنى ذلك فٌما مضى من
الكتاب( ,)7فقؾ علٌه وافهمه ,وهللا المستعان.
أصل :ومن فروع هذه المسابل :أن من أجاب إلى شرٌعة نبً من األنبٌاء؛ قال بعضهم :لٌس
الحجة من تلك الشرٌعة .وكذلك من أجاب إلى شرٌعة نبٌنا
علٌه إال ما بلؽه وقامت به علٌه ُ
()٥

محمد -صلى هللا علٌه وسلم ،-وسوا ٌء كان المجٌب على دٌن أو [على]

ؼٌر دٌن؛ فلٌس علٌه

) (6فً (ب) و (ج)" :وطبعه على اإلحساس" بصٌؽة المذكر .أي طبع اإلنسان على اإلحساس.
) (7خبر المبتدأ فً قوله " :فإن قالوا خلقه إٌانا...إلخ" .والمعنى :أن خلق هللا تعالى إٌانا على هذه الصفة دلٌل لنا على
اإلباحة.
) (8فً (أ)" :أبو زكرٌا ٌحٌى بن أبً بكر" ,فقدم وأخر بٌن "ٌحٌى" و "زكرٌا" وهذا خطؤ ,والصواب أن الذي استدل باآلٌة
هو الشٌخ أبو ٌحٌى زكرٌا بن أبً بكر كما سبق فً المتن ,واآلٌة التً ٌشٌر إلٌها هً قوله تعالى "وسخر لكم ما فً
السموات وما فً األرض جمٌعا منه".
) (9فً (ب) و (ج)" :ما خلقه لنا فنحن له".
)ٌ (:عنً الباب الذي ٌلً هذا الباب ,وهو باب الظاهر والباطن والمحكم والمتشابه.
);( فً (ب) و (ج)" :وإنما هو معرؾ للترجٌح وللمرجح".
) (7فً (ب) و (ج)" :وقد نهى عن ذلك فٌما مضى من الكتاب" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ ,وال أدري عن الموضع الذي ٌشٌر إلٌه
الشارح هنا ,ولعله ٌشٌر إلى ما ذكره الوارجبلنً عن العقل فً مقدمات الكتاب.
) (8ساقط من (أ).
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صالةٌ وال صٌا ٌم وال زكاةٌ وال حج حتى ٌسمع كالم هللا عز وجل ،فإن األصل فً األشٌاء قبل
ورود الشرع اإلباحة ،وقال من قال :إن األشٌاء على الحظر وال ٌس ُعه أن ٌتخلؾ عن شًء من
دٌنه ،وال أن ٌركب شٌبا من خالفه ،و ٌُإثمونه بذلك ،وٌفرقون بٌن من كان على دٌن هللا فؤجاب
إلى شرٌعة من بعده وبٌن من كان على الشرك ،فاألول ٌس ُعه والثانً ال ٌس ُعه ،وكذلك من قبل
عن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -الجملة التً ٌدعو إلٌها

()0

من التوحٌد ال مشركا كان وال

على دٌن()2؛ فٌس ُعه التخلؾ عما ورد بعده من الشرٌعة ،وأما ما كان مشروعا فً الجملة التً
قبل عن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فال ٌس ُعه التخلؾ( )3عن جمٌع ما تضمنته تلك الجملة،
والعجب عندنا أنا ضٌقنا على المشرك فً جمٌع ما خالؾ فٌه شرٌعة محمد
وهذا أشبه األقاوٌل،
ُ
صلى هللا علٌه وسلم -سمع أو لم ٌسمع ،فإذا أجاب إلى شرٌعة من قبله ولم ٌسمع حطوا عنهجمٌع ما أوجبوه أول مرة من شرٌعة محمد -صلى هللا علٌه وسلم ،-إال ما [جاء]

()4

فً شرٌعته

هذه ،وأما الذٌن ذكرنا من األشعرٌة والمعتزلة فٌوسعون علٌه فً كل شًء حتى ٌسمع ،ومن
قال بالوقؾ من األشعرٌة توقؾ ال ٌدري(.)5
الشرح[ :قال المفسر](;) :أما من قال إن األشٌا أء على اإلباحة -وقد بٌنا معنى ذلك أنه استواء الفعل
والترك ,ولٌس ٌعنً به التخٌٌر إذ ال مخ ٌِّر -فإن من أق أط أع عذ أره فٌما أو أردأ به الشرع( ,)7وهو ما

) (6فً (أ)" :الجملة التً دعا إلٌها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ."-وقد سبق الحدٌث عن معنى الجملة فً اصطبلح
علماء اإلباضٌة ,وأن المقصود بها العبارة التً كان ٌدعو إلٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ك َّل من أراد الدخول فً
اإلسبلم ,والتً هً :شهادة أن ال إله إال هللا ,وأن محمدا رسول هللا .ومنهم من ٌزٌد :وأن ما جاء به محمد من عند هللا فهو
حق.
) (7فً (ب) و (ج)" :ال على شرك كان أو على دٌن".
) (8فً (أ)" :فٌسعه التخلؾ...إلخ" ,وهذا خطؤ؛ إلنه فً مقابل الذي سبق.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:هذه المسؤلة متفرعة على الخبلؾ فً حكم األشٌاء قبل ورود الشرع ,وقد سبق ذكر األقوال فً المسؤلة ,وأما القابلٌن
بالوقؾ من األشعرٌة فقد أوضح الفخر الرازي فً "المحصول" معنى القول بالوقؾ عند من قال به ,وقد سبق نقل كبلمه,
فإنه بعد أن نسب القول بالوقؾ إلى أبً الحسن األشعري وأبً بكر الصٌرفً وؼٌرهما ,قال" :وهذا الوقؾ تارة ٌفسر بؤنه ال
حكم ,وهذا ال ٌكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم ,وتارة بؤنا ال ندري هل هناك حكم أم ال؟ وإن كان هناك حكم فبل ندري أنه
إباحة أو حظر" .الرازي( ,المحصول) ,ج ,6ص.6:9
);( ساقط من (أ) و (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :فإن من قطع عذره عنده فٌما ورد فٌه الشرع" .ومعنى العبارة كما فهمته :أن من قال بؤن األشٌاء على
اإلباحة إنما أراد بذلك األشٌاء التً لم ٌرد فٌها شرع ولم تقم بها الحجة على المكلؾ؛ ألنها على اإلباحة األصلٌة ,وأما
األشٌاء التً ورد فٌها شرع وقامت علٌه الحجة بها فهو فٌها مقطوع العذر.
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أسم أعه وقامت به علٌه الحجَّ ة ,وما لم أٌس أمعه ولم تقم به علٌه الحجَّ ة وال أو أردأ فٌه شرع فهو فٌه على
الح أرج.
األصل ,سواء فعل أو ترك فقد سقط فٌه عنه أ
قال المفسر :وحجَّ ة هللا تعالى بالؽة قابمة على الخلق فً كل زمان وفً كل أوان ,فبل تنقطع عنهم
إلى ٌوم القٌامة ,وأول الحجَّ ة حجَّ ة آدم -علٌه السبلم ,-ثم من بعده األنبٌاء علٌهم السبلم ,والرسل
تترى إلى نبٌنا محمد -صلى هللا علٌه وسلم ,-وآخر الحجَّ ة حجته ,وعلٌها تقوم الساعة ,وأما على
قول من قال :األشٌاء على الحظر والمنع؛ فقد أو أردأ علٌه الشرع فٌما أسمع فقد أخ أر أج من الحظر
بالشرع( ,)6وما لم ٌسمعه ولم أٌرد به الشرع فهو فٌه على أصل الحظر والمنع؛ حٌث هو ترك ما
()7

لم ٌشرع له [فٌه]

شرع ,وال أٌ أسعه الترك إال بشرع ,كما أنه لم ٌسعه التقدم إلى عمل إال بالشرع

الذي شرع له ,وأمر فٌه ونهً وخ ٌِّر.
وأما التفرقة بٌن من كان على الدٌن وبٌن من لم ٌكن علٌه ,وعذرهم لمن كان على الدٌن دون
الدٌن هو أصل الشرع ,والدٌن واحد ,وال تؽٌٌر فٌه وال تبدٌل ,وهو دٌن هللا الذي تعبد
ؼٌره؛ فإن
أ
به األولٌن واآلخرٌن ,واإلنس والجن والمبلبكة والمكلفٌن كلهم أجمعٌن ,وهو توحٌد هللا عز وجل
وإفراده ,ونفً األشباه واألمثال عنه ,ووصفه بما ٌجب له من صفاته ,ونفً ما ال ٌجوز علٌه من
النبوات ,وتصدٌق الرساالت بالمعجزات ,فهذه صفة دٌن
صفات الحدث ,وما ٌ َّتصل بذلك من
َّ
()8

هللا

من أول الدنٌا إلى آخرها ,فمن لم ٌكن على شًء منها فهو على ؼٌر دٌن هللا ,وهو على

الكفر ودٌن الشٌطان ,وأما ما سوى ذلك من فروع الشرابع فقد عذروه فٌه ما لم تقم علٌه
الحجَّ ة()9؛ حٌث هو على أصل الدٌن ,وأما ما تعجب منه الشٌخ -رضً هللا عنه -ففً [قولهم]( ):أن
(;)

الكفار مخاطبون ملزمون [مؤمورون]
أ

بالشرٌعة كلها ,أصولها وفروعها ,التوحٌد من ذلك

والفرابض ,والتحلٌل من ذلك والتحرٌم ,وض ٌَّقوا علٌهم فً الفعل والترك سمعوا أو لم ٌسمعوا ,ثم
و َّسعوا فٌمن كان على الدٌن إذا لم ٌسمع ,ورخصوا له ما لم تقم علٌه الحجَّ ة ,وهللا أعلم.

) (6فً (ب) و (ج)" :فقد ورد علٌه الشرع فٌما سأمعأ وعأمل به ,وخرج من الحظر بالشرع ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :فهذا كله صفة دٌن هللا".
) (9فً (ب) و (ج)" :فقد عذروه فٌما لم تقم علٌه الحجَّ ة".
) (:ساقط من (أ).
);( ساقط من (ج).
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[من انقطع فً جزٌرة ولم ٌبلؽه خبر النبً ما الذي ٌسعه فً أمر دٌنه؟]
القول ُ فٌمن كان على جزٌرة من جزابر البحر ،حٌث ال ٌبل ُؽه خب ُر النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
وال خبر أحد من األنبٌاء صلوات هللا علٌهم أجمعٌن؛ ما الذي ٌس ُعه فً توحٌد ربه واإلٌمان
الناس فً هذا على قدر
بالرسل؟ وما الذي علٌه أن ٌمتثله من دٌن هللا عز وجل؟ اختلؾ
ُ
أقاوٌلهم؛ قالت القدرٌة( :)0علٌه أن ٌإمن باهلل وحده [وٌوحده]()2؛ ألن ذلك ٌتضمن العقل ُ علمه
()4

إذا استعمل الدالبل( ،)3فمن لم ٌُإمن ولم ٌعرؾ
()5
ُ
الحجة فقد
فمن قابل
الحالة األولى تس ُعه ،ومن قابل ما دام ُمفكرا  .فؤما الذٌن قالوا بالفكر فً ُ
فهو كافر ،واختلفوا هم واألشعرٌة فً ال ُمدة،

وسعوا الشرك على الجاهل ،وعطلوا التوحٌد على البالػ .وأما من قال إن ُمدة الصبا هً مدةُ
الحجة(ُ ،)6حجة هللا على
الفكر فؤشبه قلٌال ،ؼٌر أن األمة اجتمعت على أن الرسل والكتب هً ُ
الحجة
خلقه ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ النساء ،065 :ومع ذلك ال ٌقد ُر أن ٌنال ُ
بها فً حالة وال فً أحوال قلٌلة ،ومع ذلك ال ٌسعه ،وكذلك قول ُ أهل الفكر .والذي أختاره
ُ
والخلق كله ُحج ُة هللا ،والرسل ُ والكتب
[أنا]( )٧أن العقل وجو ُده ُحج ُة هللا على العبد فً التكلٌؾ،
والحجة العظمى وجو ُد العقل ،أدرك
ُحجة هللا( ،)٥واإللها ُم واإلخبار ،كل هذا ُحج ُج هللا على العباد،
ُ
به شٌبا أو لم ٌدركه ،استعمله أو لم ٌستعمله ،وكذلك الكتب والرسل ُحج ُج هللا تعالى ،وإن كان ال

) (6سبق أن القدرٌة هم المعتزلة ,وأنهم سموا بالقدرٌة ألنهم نفوا القدر خٌره وشره أنه من هللا ,وزعموا أن اإلنسان هو من
ٌخلق أفعاله.
) (7ساقط من (ب).
)ٌ (8نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص; .8البصري ,أبو الحسٌن محمد بن علً بن الطٌب
(ت98;:هـ)( ,المعتمد فً أصول الفقه) ,تحقٌق :محمد حمٌد هللا ,بدون طبعة ,المعهد العلمً الفرنسً للدراسات العربٌة-
دمشق6889( ,هـ69;9 -م) ,ج ,7ص;.88
) (9أي ولم ٌعرؾ خالقه عز وجل.
) (:ذهب األشاعرة إلى وجوب النظر شرعا ,وحجتهم فً ذلك أن اإلجماع قابم على وجوب معرفة هللا تعالى ,ومعرفته ال
تحصل إال عن طرٌق النظر ,وما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب .وقد أورد الزركشً فً البحر المحٌط خبلفا فً أول
الواجبات ,تفرٌعا على القول بوجوب معرفة هللا ,وذكر فً المسؤلة بضعة عشر قوالٌ .نظر :الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد),
مصدر سابق ,ج ,6ص .76:الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .679الزركشً( ,البحر المحٌط) ,مصدر سابق ,ج,6
ص.99
);( فً (ب) و (ج)" :ؼٌر أن األمة قد أجمعت أن الكتب والرسل هً الحجَّ ة".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج) ورد هنا ذكر اآلٌة السابقة مرة أخرى ,وٌبدو أنها أدرجت هنا سهوا.
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ٌقدر [على]( )0أن ٌتعرؾ ما عند األنبٌاء والكتب فً حالة -وال سٌما إذا كان بٌنه وبٌن
()3
ٌ
الحجة أول حال وجود
ٌنفع شٌبا ،وقد قامت [علٌه]
مسافة -فال
[النبً]( )2والكتاب والمخبرٌن
ُ
ُ
()4

العقل ،ورأٌنا فً الكتاب الذي جاءنا من جهة الجبل

قال :ما تقول فٌمن عرؾ هللا تعالى وآمن

به ،ولم ٌبلؽه خبر األنبٌاء وال الرسل وال المالبكة وال الكتب؟ أنه
ٌ
واسع له إن كؾ عما نهى هللا ُ
عنه ،ثم عقب فقال :إن كان ٌكون ذلك فاهلل أعلم.
الشرح :قال المفسر :أصل هذا االختبلؾ إنما هو فً أصول الدٌانات ,وهو االختبلؾ فً حجَّ ة هللا
وأوجب بها علٌهم معرف أة ما كلَّفهم به من أمر دٌنه ,من توحٌده ومعرفة
التً بها حا َّج عبادأ ه(,):
أ
جمٌع ما أمرهم به ونهاهم عنه ,من الفرابض وتحلٌل المحلَّبلت وتحرٌم المحرَّ مات ,وؼٌر ذلك من
(;)

جمٌع وظابؾ الدٌن ,وقوله" :على قدر أقاوٌلهم" [ٌعنً قدر أقاوٌلهم]

فً الحجَّ ة فٌما ال ٌسع,

أ
الشٌخ أبا ع َّمار عبد الكافً -رضً هللا عنه -قد كفى
وفً الحجَّ ة فٌما ٌسع ,فاعلم ذلك ,واعلم أن
وشرح فً الحجَّ ة على مقالته( ,)7لكنا نتكلم على ما
أوضح وب ٌَّن
فً هذا وشفى ,فبل مزٌد على ما
أ
أ
أشار إلٌه الشٌخ -رضً هللا عنه[ -بما أمكن وإن لم نستوؾ جمٌع ذلك؛ العتمادنا على ما أوضحه
أبو عمار](.)8
ضه الشٌخ -رضً هللا عنه -إنما هو من سإال أهل القدر ,الذٌن
فنقول :صاحب الجزٌرة الذي أف أر أ
ٌقولون إن حجَّ أة هللا على عباده البالؽٌن أشدهم العقل الصحٌح دون الكتب والرسل ,فمن صحَّ ت له
جارحة العقل فهو محجوج مقطوع العذر ,مكلؾ ملزوم مؤمور بمعرفة هللا عز وجل وبتوحٌده ,بما
ٌجده فً عقله وٌعلمه بفكره إذا تؤمل وتف َّكر ونظر واعتبر ,أن الصنع أة ال بد لها من صانع ,وأن
الصانع ال أٌش أبه الصنعة بوجه من الوجوه وال بمعنى من المعانً ,وال أتش أبهه أٌضا ,ولو أشبهها
أ
من وجه من الوجوه لكان صنعة من ذلك الوجه ,وكذلك لو أشبهته من وجه من الوجوه كانت
صانعا من ذلك الوجه ,وكل ذلك محال ال ٌجوز ,قالوا :والعقل أٌهجم على هذه المعارؾ وحدأ ه
) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (أ) و (ب).
) (8ساقط من (أ).
)ٌ (9عنً به منطقة جبل نفوسة فً لٌبٌا ,كما سٌؤتً فً الشرح.
) (:فً (ب)" :وهو االختبلؾ الذي حاج عباده" ,وفً (ج)" :وهو االختبلؾ الذي به حاج عباده".
);( ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (7نظر :أبو عمار ,عبد الكافً بن أبً ٌوسؾ بن إسماعٌل الوارجبلنً (ت قبل:75:هـ)( ,الموجز) ,تحقٌق :عبد الرحمن
عمٌرة ,ط ,6دار الجٌل -بٌروت6965( ,هـ6995 -م) ,ج ,7ص ,667وما بعدها.
) (8ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
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وٌدركها وٌنالها من تلقاء نفسه ,من ؼٌر حاجة إلى منبه أو مخبر ٌخبره ,أو مف ِّكر ٌفكره ,أو دلٌل
ٌدله ,وكذلك سابر وجوه الدٌن التً ٌدركها العقل خاصة بتحسٌن أو تقبٌح ,فالواجب على المكلؾ
عندهم البحث عنها بالفكر والنظر واالستدالل ,فٌمتثل هذا وٌجتنب هذا ,وما سوى ذلك مما لم
ٌجعل هللا فً العقل إلٌه سبٌبل( )6وال فً الفكر علٌه دلٌبل فلٌس علٌه منه شًء حتى ٌسمعه[ ,وتقوم
علٌه الحجَّ ة بسمعه]( ,)7وتابعهم على هذه الطرٌقة من اإلباضٌة عٌسى بن عمٌر(.)8
صر فهو
قالوا :فالواجب علٌه مع أول بلوؼه الفكر والنظر واالستدالل ,فإن ض ٌَّعه وفرَّ ط فٌه أو ق َّ
وع أرؾ فلم ٌعتقد ولم ٌإمن فهو كافر بتركه اإلٌمان
كافر بتفرٌطه وتضٌٌعه ,وكذلك إن ف َّكر ونظر أ
واالعتقاد ,وقد مضى القول فً المدة وفً مقدار ما ٌفكر فٌه ,قالوا :فإذا قلتم إن الحجَّ ة إنما قامت
على العباد فً أمر دٌنهم بالكتب والرسل ,وهً حجَّ ة هللا على عباده التً حاجَّ هم بها وبها أق أط أع
عذرهم ,وال ٌسلمون وال ٌإمنون دون ذلك؛ فما قولكم فً الص ِّم البكم ,الذٌن ال ٌسمعون األصوات
باآلذان ,وال ٌع ِّبرون عما فً ضمابرهم بؤلسنتهم ,وفٌمن كان فً جزٌرة من جزابر البحر التً ال
ٌإتى إلٌها وال منها()9؛ مثل جزابر القمر( ,):والجزابر الخالدات(;) ,ومن بؤقطار األرض؛ مثل
صقلأب(555555555555555555555555555555555555555 ,)7
ٌؤجوج ومؤجوج ,وال َّ

) (6فً (ب) و (ج)" :لم ٌجعل هللا للعقل إلٌه سبٌبل".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8عٌسى بن عمٌر تلمٌذ لعبد هللا بن ٌزٌد الفزاري زعٌم ال ُّن َّكار ,وكانا ممن انشق عن اإلباضٌة ,وخالفوهم فً بعض
المسابل ,وتبعهم على ذلك أحمد بن الحسٌن ,وهذا األخٌر هو تلمٌذ لعٌسى بن عمٌر .ولهم فرق تنسب إلٌهم ,قال الدرجٌنً
فً الطبقات" :مع أن طابفة تنتحل اسم اإلباضٌة ٌقال لهم العمرٌة ,لم تجمعنا وإٌاهم جامعة من قبل ,وهم ٌزعمون أنهم
إباضٌة وٌسندون مذهبهم إلى عبد هللا بن مسعود رحمه هللا ,وهم تبع عٌسى بن عمٌر"ٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات المشاٌخ),
مصدر سابق ,ج ,6ص .97الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,ج7و ص .856الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص.;9
) (9فً (ب) و (ج)" :التً ال ٌإتى منها وال ٌإتى إلٌها" ,والمعنى فً العبارتٌن واحد.
) (:جمهورٌة جزر القمر معروفة ,وهً تقع فً المحٌط الهندي على مقربة من الساحل الشرقً اإلفرٌقً ,وأقرب الدول
إلٌها موزمبٌق وتنزانٌا ومدؼشقر.
);( تسمى أٌضا جزابر السعادة ,هً ست جزابر واؼلة فً البحر المحٌط [المحٌط األطلسً] قرٌبا من مابتً فرسخ ,على
قبالة السواحل المؽربٌة ,وتسمى الٌوم بجزر الكناريٌ .نظرٌ :اقوت الحموي( ,معجم البلدن) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.687
القزوٌنً ,زكرٌا بن محمد بن محمود القزوٌنً (ت;87:هـ)( ,آثار البالد وأخبار العباد) ,بدون طبعة ,دار صادر بٌروت,
بدون تارٌخ ,ص.79
) (7جاء فً معجم البلدان" :صأقلأب :بالفتح ث ّم السكون ,وفتح البلم ,وآخره باء موحدة ,قال ابن األعرابً :الصّقبلب الرجل
األبٌض ,وقال أبو عمرو :الصقبلب الرجل األحمر ,قال أبو منصور :الصقالبة جٌل حمر األلوان ,صهب الشعورٌ ,تاخمون
ببلد الخزر فً أعالً جبال الروم ,وقٌل للرجل األحمر صقبلب على التشبٌه بؤلوان الصقالبة ,وقال ؼٌره :الصقالبة ببلد=
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عذرهم
والكرد( ,)6والدٌلم( ,)7ومن ال تناله وال تدركه الحجَّ ة ,وال ٌسمع بها ,فكٌؾ قطعتم
أ
أ ()8

وألزمتموهم الحجَّ ة

إال من صحة عقولهم وسبلمة أفكارهم؟ أو تكونون تكلِّفونهم مما ال

ٌستطٌعونه وال ٌطٌقونه وال تحتمله خلقتهم؟ ونحن وإٌاكم فً األصل متفقون على إبطال التكلٌؾ
بما ال ٌطاق ,وإبطال تكلٌؾ المحال ,ونقضناه جمٌعا على من قال به ,فمن أٌن قطعتم عذر
هإالء( )9إال من صحة عقولهم وسبلمة أفكارهم؟
قلنا :الجواب ال ٌخلو جمٌع من ذكرتم فً جمٌع أجناسهم من أحد رجلٌن ال ثالث لهما ,إما رجل
كان على دٌن من األدٌان ,وشرٌعة من شرابع الرسل علٌهم السبلم من لدن آدم إلى هلم جرا ,ولم
تقم علٌه الحجَّ ة ولم ٌسمع بما بعدأ ه ,فتم َّسك بدٌنه و أث أب أ
ت على ٌقٌنه ,فواسع له ما لم تقم علٌه الحجَّ ة,
وٌنقطع عذره بما جدد هللا من الشرابع واألدٌان والرسل بعد ذلك ,وإما رجل أت أً علٌه من ق أبل
أ
وبحث عنها لنالها,
نفسه ال من قبل هللا عز وجل ,بتقصٌره وتفرٌطه فً طلب الحجَّ ة ,فلو طلبها
فالتفرٌط من ق أبل نفسه ,والتقصٌر فً طلب الحجَّ ة منه ال من عدم الحجَّ ة ,والحجَّ ة بالؽة قابمة فً
صر ولم ٌفرِّ ط فً الطلب ,وطلب الحجَّ ة والبحث عنها
كل زمان وأوان وفً كل مكان ,إذا لم ٌق ِّ
مما ٌمكنه وٌدخل تحت وسعه وطاقته ,وأما حال الص ِّم البكم فبل ٌخلو من أحد وجهٌن وال ثالث,
():

فإن كانوا ممن أٌف أهم وٌف أهم إما باإلشارة أو بالكتابة فهم كؽٌرهم ,وإال فهم ناقصون ؼٌر وافٌن
وال تكلٌؾ علٌهم.

وقال أهل الحق فً ذلك :إن حجَّ أة هللا التً ٌثبت بها فرض دٌنه على عباده فٌما تعبدهم به من
طاعته وزجر عنه من معصٌته؛ قد قامت على الناس من جمٌع البالؽٌن أش َّدهم من األصحاء برسل
هللا التً أرسلها إلى خلقه ,دالة على وحدانٌته ,شاهدة بربوبٌته ,داعٌة إلى طاعته ,زاجرة عن

= بٌن بلؽار وقسطنطٌنٌة"ٌ .اقوت الحموي( ,معجم البلدان) ,مصدر سابق ,ج ,8ص; .96القزوٌنً( ,آثار البالد وأخبار
العباد) ,مصدر سابق ,ص.;69
) (6فً (ج)" :والصقلب والترك".
) (7ببلد الدٌلم بؤرض الجبال بقرب قزوٌن ,وهً ببلد كلها جبال ووهاد ,وفٌها خلق كثٌر من الدٌلم ,وجبالهم ونواحٌهم كثٌرة
المطر والشجر ,وأكثر ذلك فً وجه الجبل الذي ٌقابل البحر وطبرستانٌ .نظر :القزوٌنً( ,آثار البالد وأخبار العباد),
مصدر سابق ,ص .885الحمٌري ,محمد بن عبد المنعم الحمٌري (ت955:هـ)( ,الروض المعطار فً خبر األقطار) ,تحقٌق:
د إحسان عباس ,بدون طبعة ,مكتبة لبنان ,بدون تارٌخ ,ص.7::
) (8فً (ج)" :وألزمتم الح َّجة".
) (9فً (ب) و (ج)" :فمن أٌن قطعتم عذرهم".
) (:فً (ب) و (ج)" :ؼٌر وافرٌن".
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()6

معصٌته ,وأن الناس لم ٌنالوا شٌبا من معرفته
()7

دٌنه؛ إال بتوقٌؾ لهم من هللا

فً الداللة على توحٌده ,وال من معرفة شًء من
()8

على ألسنة رسله ,وتنبٌه منه على أٌدٌهم ,و[أن]

الناس ال

أٌسلمون بجهالة رسل هللا إلى خلقه ,وال بجهالة كتبه التً أنزلها على ألسنتهم[ ,وأنهم ال أٌسلمون
بجهالة محمد -صلى هللا علٌه وسلم ,-وال بجهالة ما جاء به أنه الحق من عند هللا]( ,)9وأنهم ال
ض هللا على لسانه -صلى هللا علٌه وسلم ,-وأنهم بها
أٌسلمون بترك شًء من الفرابض التً أف أر أ
أمؤمورون أملزومون ,وأنهم ال أٌسلمون بمقارفة شًء مما حرَّ م هللا على لسان نبٌه -صلى هللا علٌه
وسلم ,-علموا بشًء من ذلك أو لم ٌعلموا ,وهذا الذي وصفناه من هذا القول هو ما علٌه جمهور
ؼٌره وال أٌدعون إلى سواه.
األمة ال ٌعرفون أ
الحجة بها"ٌ ,عنً بالرسل والكتب" ,فً
قال المفسر :وقول الشٌخ" :ومع ذلك ال ٌقد ُر أن ٌنال ُ
حالة وال فً أحوال قلٌلة"ٌ ,عنً أن الحجَّ أة قابمة علٌه فٌما ال أٌ أسع مع أول حال [من]

():

بلوؼه,

تفكٌر وال مهل أة طرف أة عٌن وال لمح بصر ,تف َّكر أو لم ٌتف َّكر ,أسم أع أو لم
ذر له وال جهال أة وال
أ
وال ع أ
(;)

أٌس أمع ,استد َّل أو لم ٌستدل ,فما أسم أع به [فالحجَّ ة قابمة علٌه به]

سماعا ,وما لم أٌس أمع فالحجَّ ة

قابمة علٌه الزمة له إٌجابا وإلزاما ,وال عذ أر بحال ,وقوله" :وكذلك أهل ُ الفكر" ٌعنً أنهم
محجوجون أملزومون أمقطوعو العذر ,ال أٌ أسعهم بعد البلوغ طرف أة عٌن ,تف َّكروا أو لم ٌتف َّكروا(.)7
) (6فً (ب) و (ج)" :لم ٌنالوا شٌبا من معرفة هللا".
) (7فً (ب) و (ج)" :إال بتوقٌفهم من هللا".
) (8ساقط من (ب).
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (7فهم من هذا الذي قرره الشارح هنا ,وكذا ما نقله عن أبً عمار عبد الكافً؛ أن جمٌع األشٌاء التً تعبدنا بها قد قامت
حجتها على جمٌع المكلفٌن ببعث الرسل ,وأنه ال عذر ألحد فً جهل شًء من األمور االعتقادٌة أو العملٌة ,تفكر أو لم
ٌتفكر ,سمع أو لم ٌسمع ,مهما بعدت داره وشسع قراره .إال أن المذهب الذي قرره نور الدٌن السالمً وهو من المتؤخرٌن,
وقد تكرر معه فً أكثر من كتاب وفً أكثر من موضع؛ أن األشٌاء التً تعبدنا بها لٌست كلها على طرٌقة واحدة ,بل منها ما
تقوم حجته من طرٌق العقل؛ كمعرفة وجود الصانع ,ومنها ما تقوم حجته من طرٌق السمع؛ كوجوب الصبلة والصٌام
والزكاة والحج ,فهذه العبادات وما ٌتعلق بها من التفاصٌل ال تقوم الحجة بها إال من طرٌق السماع ,ثم قال معقبا على هذٌن
النوعٌن " :أفحأ أك أم علٌنا الشرع بتؤدٌة كل واحد من النوعٌن متى ما أدركنا معرف أته ,فما كانت معرفته بالعقل وجب عند صحته,
وما كانت معرفته بالسماع وجب عند حصوله" .وأٌضا مما قرره فً هذا المعنى أن معرفة صفات الخالق سبحانه وتعالى
منها ما تقوم حجته من طرٌق العقل؛ كوجوب هللا تعالى ونفً الشرٌك عنه ,واتصافه بجمٌع صفات الكمال ,ومنها ما تقوم
حجته من طرٌق السمع؛ وذلك كالصفات الجابزة فً حقه ,ونص عبارته فً مشارق األنوار قال" :والذي أدى إلٌه االجتهاد
أن معانً الجملة نوعان :أحدهما واجب عقلً؛ كوجب هللا تعالى ,ونفً الشرٌك عنه ,وكاتصافه بالصفات الكمالٌة=

;6:

وأما ما اختاره وذهب إلٌه فً العقل أنه حجَّ ة هللا على العبد فً التكلٌؾ؛ فإنما ٌعنً -وهللا أعلم -إذا
صحَّ ت له جارحة العقل فعلٌه الطلب والبحث فً نٌل الحجَّ ة ,وقد قامت علٌه الحجَّ ة( )6وتع ٌَّن علٌه
صر فً الطلب والبحث فهو محجوج مقطوع العذر بتفرٌطه
الطلب بصحة عقله ,فإن لم ٌفعل وق َّ
وتقصٌره بعد قٌام الحجَّ ة علٌه بفرض الطلبٌ ,عنً أنه إذا أسم أع الحجَّ ة و أفه أمها ونالأها وأدر أكها
بصحة عقله وتمٌٌزه(.)7
قال المفسر :هذا الذي ذهب إلٌه -رضً هللا عنه -هو معنى قول أحمد بن النضر العمانً(:)8
والسمع مضطر أذووه إلــــــى  ...اإلٌمان والتصدٌق بالرُّ سل
صٌن والرَّ دم وبالرَّ مــــل
كنحو ما اضطرُّ وا إلى علمهم  ...بال ِّ
وحًِّ حنب وبنً عكـــــــل
وال ِّسند والهند وأمثالــــــــــهم  ...أ
= الواجبة عقبل؛ فإن حجة هذا النوع إنما هً من طرٌق العقل .والنوع الثانً :وهو الصفات الجابزة عقبل؛ كبعث الرسل,
وإنزال الكتب ,ومثوبة الطابع ,وعقوبة العاصً ,ونحوها ,فحجتها إنما تقوم بالسماع"ٌ .نظر :السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن
حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,مشارق أنوار العقول) ,تصحٌح :الشٌخ أحمد بن حمد الخلٌلً .تحقٌق :د عبد
الرحمن عمٌرة ,ط ,6دار الجٌل6959( ,هـ6989 -م) ,ج ,6ص .799 ,679السالمً( ,بهجة األنوار) ,مصدر سابق,
ص.669 ,99
) (6فً (ب)" :بعد أن قامت علٌه الحجَّ ة" ,وفً (ج)" :بعدها إن قامت علٌه الحجَّ ة".
) (7ذهب بدر الدٌن الشماخً إلى القول بتصوٌب كون العقل حجة مثل الشرع ,وأنه قد ٌحسن وٌقبح عند عدم الشرع ,ونسب
القول بذلك إلى أبً ٌعقوب الوارجبلنً صاحب المتن ,والشٌخ ابن بركة .وبهذا ٌكون قد فسر عبارة صاحب المتن هنا
تفسٌرا مؽاٌرا لتفسٌر الشارح ,ونص كبلمه كما فً شرح المختصر" :والصواب أن العقل حجة كما أن الشرع حجة ,وهو
مذهب المصنؾٌ -عنً أبا ٌقوب الوارجبلنً -وابن بركة العمانً ,ووافقهما جماعة علٌه ,وٌحسن وٌقبح كالشرع ,فإن قلت:
فررتم من قول أهل الفكر ,ثم رجعتم إلٌه .قلت :إن التحسٌن عند أهل الفكر للعقل مطلقا ,مع الشرع ومع عدمه -كما تقدم -إال
فٌما ال ٌرجع إلى العقل ,وعند أصحابنا أن العقل ٌحسن وٌقبح عند عدم الشرع...إلخ"ٌ .نظر :الشماخً( ,شرح مختصر
العدل واإلنصاؾ) ,مصدر سابق ,ص.697
) (8أحمد بن سلٌمان بن عبد هللا بن أحمد الناعبً ,المشهور بابن النضر (ت;95:هـ) .من أهل سمابل ,من بٌت علم وفضل,
فجده عبد هللا بن أحمد هو قاضً القضاة .تبحر فً علوم الفقه واللؽة العربٌة .وكان بارعا فً النظم ,فهو ٌإلؾ القصٌدة
الطوٌلة فً لٌلته .وهو أحد الذٌن قٌل عنهم أشعر العلماء وأعلم الشعراء .تعرض لئلضطهاد والظلم ,ووقؾ أمام جور
السلطا ن الجابر خردلة بن سماعة النبهانً وتحداه ,فكان مصٌره القتل ,إذ ألقى به من كوة عالٌة من قصره ,وأحرق مكتبته,
وصلنا من كتبه :كتاب الدعابم ,وهو عبارة عن قصابد منضومة فً العقٌدة والفقه .وٌوجد لها أكثر من شرحٌ .نظر:
البطاشً( ,إتحاؾ األعٌان فً تارٌخ بعض علماء عمان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .886ابن النضر ,أبو بكر أحمد بن
النضر العمانً( ,الدعابم) ,تحقٌق :سالم بن محمد بن سالم الرواحً ,ط ,7وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان,
(6959هـ6988 -م) ,مقدمة المحقق ,ص .9محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق) ,مصدر
سابق( ,الترجمة ,)85:ص.9:
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()6

صٌن كعلمً بهـــــم  ...فً الؽٌب أحذ أو النعل بالنعل
علمك بال ِّ

وال اعتبار ألحد بالقرب والبعد( ,)7فمن كان بؤقصى األرض وأطرؾ الدنٌا كمن كان بالحجاز
سواء ,وقد قامت الحجَّ ة على الجمٌع ,وانقطع عذر الجمٌع ,ومما أورد علٌنا شٌخنا صالح بن نجم
()8

المؽراوي

-رضً هللا عنه -فً ختمة بعض اللٌالً" :وقٌل الفرابض ال ٌصح أع أملها إال بعلمها,

وبعضها حجَّ ة لبعض ,فإن قال ما الحجَّ ة فً العلم؟ فقل االستبانة ,والحجَّ ة فً العمل العلم والنٌة,
والحجَّ ة فً الطاعة األمر ,والحجَّ ة فً المعصٌة النهً ,والحجَّ ة فً الجهل المعرفة ,والحجَّ ة
الظاهرة النطق [باللسان]( ,)9والحجَّ ة الباطنة الضمٌر بالقلب ,والحجَّ ة التً تقطع الظهور ,والحجَّ ة
التً ال تقطع الكتمان( ,):والحجَّ ة المتقدمة حجَّ ة آدم عٌه السبلم ,والحجَّ ة المستؤنفة حجَّ ة محمد -
) (6األبٌات من كتاب "الدعابم" البن النضر ,قال ابن وصاؾ شارح الدعابم" :ك َّنى بالسمع عن العقل؛ ألن من فقد سمعه فقد
عقله ,وقوله :ذووه ,معناه أهله ,اضطروا :لجؤوا إلى العلم باإلٌمان باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله ,والردم :سد ٌؤجوج ومؤجوج,
وقد بلؽتهم حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم ورسالته ونبوته ,وال عذر ألحد فً ذلك ,وكذلك السند والهند ,وكذلك حنب
وعكل :بطن من العرب" انتهى ملخصا .وقوله :حذوالنعل بالنعل :تركٌب داللته المشابهة المطلقة والقدر المتساويٌ .نظر:
ابن وصاؾ ,محمد بن وصاؾ العمانً( ,شرح الدعابم) ,تحقٌق :عبد المنعم عامر ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً
والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص .;:ابن النضر( ,الدعابم) ,مصدر سابق ,ص.76
) (7فً (ب) و (ج)" :وال اعتبار ألحد بالقرب وال بالبعد".
) (8أبو البر ,صالح بن نجم المؽراوي (ق7:هـ) ,من علماء جربة ومشاٌخها البارزٌن ,أخذ العلم عن الشٌخ عثمان الزراتً,
ث َّم جلس للتدرٌس فً الجامع الجدٌد بالجزٌرة لمدَّة أربعٌن سنة ,وتخرَّ ج علٌه علماء أجبلَّء ,من أبرزهم :الشٌخ ٌعٌش ابن
موسى الزواؼً ,وأبو الفضل أبو القاسم بن إبراهٌم البرادي ,صاحب الجواهر المنتقاةٌ .نظر :محمد بن موسى بابا عمً
وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,):69:ج ,7ص.788
) (9ساقط من (ب) و (ج).
)" (:مسالك الدٌن" مصطلح مشهور عند اإلباضٌة ,وهً أربعة :الظهور ,والدفاع ,والشراء ,والكتمان .وتسمى أٌضا طرق
الدٌن ,وهً عبارة عن مراحل سٌاسٌة استخلصها اإلباضٌة عبر تارٌخهم الطوٌل ومراحلهم المختلفة ,والؽاٌة من هذه
المسالك األربعة مواكبة الظروؾ واألحوال ألجل إقامة نظام الدٌن وأحكام الشرٌعة ,وهً تمثل حالة المجتمع المسلم باعتبار
ما هو علٌه من حالة القوة والضعؾ ,والسلم والحرب .أما الظهور :فهو األصل وهو المؤمور به؛ ألن الحدود الشرعٌة ال تتم
إال معه ,وكذلك سابر األحكام من أخذ الزكاة ,وأخذ الجزٌة ,وقتال الفبة الباؼٌة ,وؼٌر ذلك من األحكام؛ ومثلوا لذلك بعهد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وعهد الخلفاء الراشدٌن من بعده .وأما الدفاع :فهو من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور,
وهو اجتماع المسلمٌن على إمام ٌقدمونه عند مقاتلتهم العدو الذي داهمهم ,فإذا زال القتال زالت إمامته ,وتجب علٌه جٌع
األحكام حال كونه إماما للدفاع ,وٌجب على الناس طاعته .وأما الشراء :وهو ما ٌكون فً حالة انتشار الكفر والظلم والجور
على الناس ,وذلك بؤن ٌخرج أربعون رجبل أو أكثر ,وقد باعوا أنفسهم هلل بجنة عرضها السموات واألرض؛ لصد ذلك الظلم
والقهر الواقع على الناس ,وقد أخذوا معنى الشراء من قوله تعالى" :ومن الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء مرضاة هللا" ,وقوله:
"إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة ٌقاتلون فً سبٌل هللا" ,وجعلوا من أحكام الشراة عدم المقام بعد
أن اختاروا الشراء ,حتى ٌموتوا أو ٌظهر دٌن هللا وٌخمد الكفر والجور ,أو ٌنقصوا عن ثبلثة رجال .وأما الكتمان :وهو
خبلؾ الظهور معنى وحكما ,وذلك إنما ٌكون فً حال ضعؾ المسلمٌن وقوة وؼلبة عدوهم ,ومثلوا لذلك بحال رسول=
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صلى هللا علٌه وسلم ,-والحجَّ ة فً التكلٌؾ العقل الصحٌح"(.)6
وقوله" :والخلق كله ُحجة" ,فإنما ٌعنً به بالحجَّ ة ههنا -وهللا أعلم -الدالبل ,إذ ما من مخلوق إال
وحدأ ثه داللة
وهو دلٌل على وجود الخالق؛ حٌث هو محدأث فهو دلٌل على أن له محدثا أحد أثه ,أ
على أن خال أقه قدٌم ,ولو كان محدأ ثا الفتقر إلى محدث ,وأفضى ذلك إلى التسلسل ,والتسلسل
باطل ,وكذلك أعجزه عن إحداث نفسه دلٌل على قدرة خالقه ,وحاجته إلى محدث دلٌل على
استؽناء خالقه عن ذلك ,فمن ههنا -وهللا أعلم -كان الخلق حجَّ ة ,وكذلك قولهم فً العقابد :إن رأٌت
()7

خلقا صؽٌرا [حقٌرا]

مث أل الذرَّ ة أو ال أه أباء( ,)8أو كبٌرا مثل األرض والسماء والعرش والكرسً

فعلًَّ أن أعتقدأ أن هللا هو الذي أخلأ أقه ,وهو مخلوق له ,قصدا إلٌه وتعٌٌنا لذلك ,مع ص أؽره
وحقارته ,ومع ك أبره وعظمته ,وال تجزٌنً الجملة فً ذلك( ,)9وهللا أعلم .وقوله فً اإللهام إنه
():

حجَّ ةٌ ,عنً [حجَّ ة]

باطنة؛ ألن اإللها أم والفراس أة من علوم المكا أش أفة وعلوم القلوب ,وهو معنى

ما ذكرناه فً المحفوظ ,والحجَّ ة الباطنة الضمٌر بالقلب.
أصناؾ الحجَّ ة ال تقوم على المكلؾ إال بعد
والحجة العظمى وجو ُد العقل"ٌ ,عنً أن
أ
وقولهُ " :
وجود العقل وصحته ,ومهما لم تصح له جارحة العقل فبل تكلٌؾ ,وال تقوم الحجَّ ة وال ت َّتجه إال بعد
صر ,وأما كتاب نفو أس أة وما أح أكى منه
وجود التكلٌؾ ,فإذا ص َّح العقل ولم ٌنل الحجَّ ة فهو مفرِّ ط مق ِّ

= هللا صلى هللا علٌه وسلم وصحابته الكرام قبل الهجرةٌ .نظر :عمرو بن جمٌع( ,مقدمة التوحٌد وشروحها) ,مصدر سابق,
ص .;9الثنمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق ,ص .657الخلٌلً ,أحمد بن حمد الخلٌلً( ,شرح ؼاٌة المراد فً االعتقاد),
ط ,6وزارة األوقاؾ والشإون الدٌنٌة -سلطنة عمان6989( ,هـ7568 -م) ,ص;.66
)ٌ (6نظر :السوفً( ,السإاالت) ,مصدر سابق ,اللوح.86:
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8الهباء :الشا المنبث الذى تراه فً البٌت من ضوء الشمس ,عبرانٌة أو رومٌة معرَّ بة .والهأباء أٌضا :دقاق التراب.
ٌنظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة "هبو" ,ج ,9ص .97الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "هبؤ" ,ص .6689ابن سٌده( ,المحكم
والمحٌط األعظم) ,مصدر سابق ,ج ,9ص.887
) (9فً (أ)" :ال تجزي فً الجملة فً ذلك" ,وٌبدو أن فً الكبلم تصحٌفا .ولعل المراد :أن مجرد النطق بالجملة ال ٌكفً عن
اعتقاد تفسٌرها ومعن اها ,فمن رأى فً هذا الكون مخلوقا عظٌما أو حقٌرا فبل بد أن ٌعتقد فً قرارة نفسه أن هللا تعالى هو
خالقه وصانعه ,وأن ذلك الشًء مهما بلػ فً عظمته أو حقارته هو مخلوق هلل تعالى ,وهذا مما ال شك فٌه وال ارتٌاب.
) (:ساقط من (أ).
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فاهلل أعلم كٌؾ أٌ أسعه ذلك( ,)6ولٌس معه إال الحجَّ ة المتقدمة ,والكبلم فً الحجَّ ة المستؤنفة ,وال أٌ أسع
جهلها وال التخلُّؾ عنها طرف أة عٌن ,وهذا عندي ؼٌر معذور وال أٌ أسعه ,وهللا أعلم بمراده.
أصل :وأما ابن الحسٌن

()2

فؤوجب معرفة البعث ،وأن معرفته من العقلٌات الواجبات؛ ألنه ال بد

[له]( )3من ثواب وعقاب ،وال ثواب وال عقاب إلى اآلن ،فال بد من كونه ،فهذه من الواجبات.
ٌ
ُ
إثبات
مسؤلة فً من لقً نبٌا فشرع له دٌن هللا وتوحٌده فقبله عنه ،فقال :أما
وقد سنحت لً
ُ
األمة فً الخطاب الوارد من هللا
نبوتك فال علم لً إال بمعجزة ،هل ٌسعه ذلك؟ وقد أجمعت
ٌتؤخر عن وقت الحاجة( ،)4إن كان هذا من البٌان الذي ال
سبحانه إذا كان مجمال أن البٌان ال
ُ
ٌتؤخر عن وقت الحاجة أم ال ،فاهلل أعلم .وقول ُ أهل الدعوة فً من كان فً جزٌرة من
ُ

) (6ما جاء فً كتاب أهل نفوسة الذي ذكره صاحب المتن ٌإٌد المذهب الذي قرره نور الدٌن السالمً من أن األشٌاء التً
تعبدنا بها منها ما ٌكون حجته العقل ومنها ما ٌكون حجته السماع ,وأن ما كانت الحجة فٌه السماع فبل ٌجب إال بالسماع,
فمعرفة الخالق سبحانه واإلٌمان به مما ٌدركه العقل ,أما معرفة المبلبكة والكتب والرسل فمما ٌفتقر إلى السمع ,ولذلك جاء
فً جواب أهل نفوسة أن من عرؾ هللا تعالى وآمن به ولم ٌبلؽه خبر األنبٌاء وال المبلبكة وال الكتب؛ أنه واسع له إن كؾَّ
عما نهى هللا عنه ,كما سبق ذكره فً المتن .ؼٌر أن الشارح هنا اعترض على هذا الجواب معتمدا على ما قرره فً سابق
كبلمه وعلى ما نقله عن أبً عمار عبد الكافً ,من أن حجة هللا قامت على جمٌع المكلفٌن ,سمعوا أو لم ٌسمعوا ,تفكروا أو
لم ٌتفكروا ,وال ٌسع أحدا جهل المبلبكة وال الكتب وال الرسل طرفة عٌن ,ولذلك عقَّب على جواب أهل نفوسة بقوله" :وهذا
عندي ؼٌر معذور وال ٌسعه".
) (7أحمد بن الحسٌن بن أبً زٌاد االطرابلسً ,أحد علماء اإلباضٌة فً القرن الثالث الهجري ,تفرد بؤمور خالؾ فٌها
اإلباضٌة الوهبٌة ,كان ٌؤخذ بقول عٌسى بن عمٌر فً الكبلم ,وبقول ابن علٌة فً الفقه ,وله أتباع ٌسمون الحسٌنٌة ,له كتب
منها" :المقاالت" فً علم الكبلم ,و"المختصر" فً الفقه .انظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,6ص,778
وأٌضا :ج ,7ص .688النامً( ,دراسات عن اإلباضٌة) ,مصدر سابق ,ص.768
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9مسؤلة تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة؛ من المسابل المشهورة عند علماء األصول ,وقد أجمع العلماء
أنه ال ٌجوز تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة ,إال على قول من ٌجوِّ ز التكلٌؾ بما ال ٌطاق .واختلفوا فً جواز تؤخٌر البٌان قبل
وقت الحاجة إلى عدة أقوالٌ .نظر مثبل :الباقبلنً ,أبو بكر محمد بن الطٌب بن محمد الباقبلنً (ت958:هـ)( ,التقرٌب
واإلرشاد) ,تحقٌق :د عبد الحمٌد بن علً أبو زنٌد ,ط ,6مإسسة الرسالة6968( ,هـ6998 -م) ,ج ,8ص .889أبو الحسٌن
البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,6 ,ص .897أبو ٌعلى الفراء( ,العدة) ,مصدر سابق ,ج ,8ص .779الشٌرازي,
(اللمع) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .:8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .758الؽزالً( ,المستصفى) ,مصدر
سابق ,ص .85:الوارجبلنً( ,العدل واإلنصاؾ) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .99الرازي( ,المحصول) ,مصدر سابق ,ج,8
ص .687الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,مصدر سابق ,ص .6;:السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن
سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,طلعة الشمس) ,تحقٌق :عمر حسن القٌام ,بدون طبعة ,مكتبة اإلمام السالمً -سلطنة عمان,
(7565م) ,ج ,6ص.8;5
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()0

[جزابر]

ُ
حٌث ال تبل ُؽه الشراب ُع فً قومه وأمته()2؛ ال ٌخلو من أن ٌكون مجٌبا آلبابه
البحر

على ما هم علٌه من الشرك أو ؼٌر ذلك( ،)3ومحال ٌ أن ٌكون على ؼٌر دٌن آبابه ،عادة هللا التً
قد خلت ،إال إن أتى من قبل هللا عز وجل ما ٌنقل ُه عما تربى علٌه( ،)4ومحال ٌ أن ٌهتدي لدٌن هللا
من ؼٌر منبه وال مخبر ٌدعوه فٌشرع له الدٌن ،فإن كان على شرك آبابه لم ٌُعذر فٌما ٌُدركه
بعقله وما ال ٌُدركه به( ،)5بدلٌل قول هللا عز وجل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ
البقرة.3١ - 3٥:
(;)

الشرح :قال المفسر :ذكر أبو سفٌان فً كتابه
المدنً

()8

()7

قال" :دخل سهل بن صالح

وعبد هللا بن زرٌق

وجماعة من الفتٌان على أبً عبٌدة( ,)6فقالواٌ :ا أبا عبٌدة ما تقول فً رجل فً ؼربة

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ب) و (ج)" :حٌث ال ٌبلؽه علم الشرابع".
) (8فً (ج)" :أو على ؼٌر ذلك".
) (9فً (أ)" :إال إن أوتً من قبل هللا عز وجل ما ٌنقله مما تربى علٌه".
) (:فً (ب) و (ج)" :فٌما ٌدركه بعقله وال فٌما ال ٌدركه به" ,والمعنى واحد.
);( أبو سفٌان محبوب بن الرحٌل بن سٌؾ المخزومً القرشً المكً (ق7:هـ) ,من أكابر العلماء والمإرخٌن ,كان مقره فً
صحار (مدٌنة فً عمان) ,وكان ربٌبا لئلمام الربٌع بن حبٌب .تتلمذ فً بداٌة أمره على اإلمام أبً عبٌدة مسلم ,ثم الزم
الربٌع وأخذ عنه ,انتقلت إلٌه زعامة اإلباضٌة فً البصرة بعد وفاة وابل بن أٌوب ,له آثار كثٌرة مبثوثة فً كتب الفقه ,قٌل
إنه عاد إلى عمان فً آخر عمره مع الربٌع ,وقٌل رجع إلى مكة وتوفً بها .من آثاره :كتاب "السٌر" الذي روى عنه
الدرجٌنً والشماخً ,إال أن هذا الكتاب مفقود اآلنٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص .658البطاشً( ,إتحاؾ
األعٌان) ,ج ,6ص .767محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق)( ,الترجمة,)6665:
ص.8;8
) (7فً النسخ الثبلث" :دخل صالح" ,والصواب :سهل بن صالح؛ كما فً كتاب الطبقات للدرجٌنً ,والمقصود هو سهل بن
صالح (ق7:هـ) ,من طبقة الربٌع بن حبٌب ,وأحد تبلمذة أبً عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة ,وكان من المخالفٌن لشٌخه أبً
عبٌدة فً بعض المسابل ,وربما كانت هذه المسؤلة من المسابل التً خالؾ فٌها شٌخهٌ .نظر :محمد صالح ناصر وآخرون,
(معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق)( ,الترجمة ,);86:ص.777
) (8فً (ب) و (ج)" :المداٌنً" .ولعله :عبد هللا بن زرٌق مولى بنً أمٌة ,شامً ,روى عن الزهري ,وروى عنه الولٌد بن
مسلمٌ .نظر :الدارقطنً ,أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطنً (ت88::هـ)( ,المإتلؾ والمختلؾ),
تحقٌق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ,ط ,6دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت695;( ,هـ698; -م) ,ج ,7ص .6576ابن
ماكوال ,أبو نصر علً بن هبة هللا بن جعفر (ت97::هـ)( ,اإلكمال فً رفع االرتٌاب عن المإتلؾ والمختلؾ فً األسماء
والكنى واألنساب) بدون طبعة ,دار الكتاب اإلسبلمً ,بدون تارٌخ ,ج ,9ص .:7ابن عساكر( ,تارٌخ دمشق) ,مصدر
سابق ,ج ,78ص.7;8
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من األرض على دٌن عٌسى -علٌه السبلم ,-ولم تؤته رسالة محمد -صلى هللا علٌه وسلم-؟ قال :هو
()7

مسلم ما لم تؤته الحجَّ ة فٌدفعها ,فقالوا :فما تقول

فإن هو دعا رجبل من المجوس إلى دٌنه فؤجابه

إلٌه؟ قال :هو مسلم( ,)8فقالوا له :انظر فً هذا ,قال :فما تقولون أنتم؟ قالوا :نقول الرجل مسلم
والمستجٌب له كافر ,فقال :ألستم تقولون الرجل مسلم وهو على دٌن هللا وطاعته؟ قالوا :بلى[ ,قال:
ألٌس له أن ٌدعو إلى دٌن هللا وطاعته؟ قالوا :بلى]( ,)9قال :فكٌؾ ٌكون -وٌ أحكم -الداعً إلى دٌن
():

هللا وطاعته مسلما

وٌكون المستجٌب إلى دٌن هللا وطاعته كافرا؟ قال :فرادأ دوه الكبلم ,فؽضب
(;)

علٌهم وبرأ منهم ,وقال لهم :اخرجوا عنً[ ,قال]

()7

فخرجوا عنه منكسرٌن ,فؤتوا حاجبا

فقالوا

له :أؼثنا فإنه أعج أل علٌنا بالبراءة ,إنما أردنا أن نستفه أمه ,قال :فركب إلٌه حاجب فؤعلمه أنهم
()8

الربٌع
تاببون ,فقال :أخبرهم فلٌؤتوا
أ

()9

وعبدأ السبلم بن عبد القدوس

فلٌعلمونهما بتوبتهم ,قال:

وأوجب العقل
ففعلوا .وقد اجتمع أكثر أهل اإلسبلم أن الثواب والعقاب إنما ورد بهما السمع,
أ
أ
إخبلؾ وال شك ,وهو فً
خبلؾ فٌه وال
واإلٌمان به واالعتقاد له ,وأنه حق ال
التصدٌق بذلك
أ
أ
أ

) (6أبو عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة التمٌمً بالوالء (ت حوالً69: :هـ) ,سبقت ترجمته.
) (7فً (أ)" :فقالوا فما قلت".
) (8فً (ب) و (ج)" :قال هللا أعلم" مكان عبارة "قال هو مسلم".
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ب) و (ج)" :أنه مسلم".
);( ساقط من (ج).
) (7أبو مودود حاجب بن مودود الطابً (ت حوالً6:5:هـ) ,الفقٌه الداعٌة ,من طً ,أصله من البصرة ,ومولده بها ,تلقى
العلم عن أبً عبٌدة مسلم ,وكان ساعده األٌمن فً نشاطاته .أوكل إلٌه مهمة اإلشراؾ على الشإون المالٌة والعسكرٌة,
والمتابعة لسٌر الدعوة خارج البصرة ,بٌنما اختص أبو عبٌدة بؤمر الدٌن واإلفتاء والتعلٌم ,إلى جانب ذلك كان فقٌها وخطٌبا
ومناظرا ,وله سٌرة تدل على سعة علمه وؼزارة فقههٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص .89البطاشً( ,إتحاؾ
األعٌان) ,ج ,6ص.765
وكان منزل حاجب مجلسا للذكرٌ ,حضره المشاٌخ والفتٌان ,وٌقصدونه خفٌة وتسترا من والة األموٌٌن.
) (8الربٌع بن حبٌب بن عمرو األزدي الفراهٌدي (ت675:هـ) ,اإلمام المحدث ,تولى رباسة مذهب أهل الدعوة بعد جابر
بن زٌد وأبً عبٌدة ,ولد بؽضفان إحدى قرى الباطنة فً عمان ,ثم انتقل إلى البصرة لطلب العلم ,فتتلمذ على اإلمام جابر بن
زٌد ,وأبً عبٌدة مسلم ,وؼٌرهما ,واحتل بعدهما مكان الصدارة فً التدرٌس واإلفتاء ,وأسهم فً الحركة العلمٌة فً البصرة
آنذاك ,من أهم مإلفاته :الجامع الصحٌح ,أو مسند اإلمام الربٌع بن حبٌبٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص.9:
السالمً( ,شرح الجامع الصحٌح) ,ج ,6ص .8البطاشً( ,إتحاؾ األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص; .8الراشدي( ,اإلمام
أبو عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة وفقهه) ,مصدر سابق ,ص.799
) (9عبد السبلم بن عبد القدوس العراقً البصري (ق7:هـ) ,من تبلمذة أبً عبٌدة مسلم ,وكان ثقة وفٌا لشٌخهٌ .نظر:
الشماخً( ,كتاب السٌر) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .666محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم
المشرق) ,مصدر سابق( ,الترجمة ,)7;7:ص.7;:
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العقل من قسم الجابز ,والعقل فٌه تابع للشرع ,ؼٌر [قاض]

()6

باستحالته وتمحٌله ,بل قد أق أط أع

العقل بصدق الرسل بعد ثبوت المعجزات.
وأما المسبلة السانحة بباله فتخرَّ ج على أصلٌن :فعلى أصل المعتزلة ف أٌ أسعه ما لم ٌنظر فً
المعجزة وٌتحقق وجه اإلعجاز ,وٌقطع بصدق النبً -صلى هللا علٌه وسلم ,-وتثبت نبوته بتصدٌق
()7

هللا إٌاه بإظهار المعجزة

الخارقة للعادة على ٌده ,ولكن ههنا إلزام عظٌم للمعتزلة على

األشعرٌة ,وهو أن ٌقول هذا الرجل :أعلم حقا أ ِّنً إن نظرت فً معجزتك وتؤملتها قطعت
أٌن ٌجب علًَّ النظر؟ فإن كان بقولك فبل ٌجب علًَّ ما لم أقطع بصدقك ,وال
بصدقك ,ولكن من أ
أنظر فً معجزتك ,وقد تكلمنا على هذا اإللزام فٌما مضى ,وقد أجابت
أقطع بصدقك حتى
أ
[عنه]( )8األشعرٌة أجوبة وفرضوا فٌه أمثلة(.)9
():
درك الوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام
قال الؽزالً فً االقتصاد " :فإن لم ٌكن م أ

أ
مخاطب أن ٌقول :إن لم ٌكن النظر واجبا فبل
الرسول؛ فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فٌها فلل
دركه العقل ,والعقل ال ٌوجب ,وٌستحٌل أن ٌكون
أقدم علٌه ,وإن كان واجبا فٌستحٌل أن ٌكون م أ
دركه الشرع ,والشرع ال أٌثبت إال بالنظر فً المعجزة ,وال ٌجب النظر قبل ثبوت الشرع ,فٌإدي
م أ
إلى أن ال تظهر صحة النبوة أصبل .قال الؽزالً :الجواب أن هذا السإال أمصدره الجهل بحقٌقة
الوجوب ,وقد بٌنا أن حقٌق أة الوجوب ترجٌح جانب الفعل على الترك؛ لدفع ضرر موهوم فً
الترك أو معلوم ,وإذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجِّ ح وهو هللا تعالى؛ فإنه إذا أناط
العقاب بترك النظر ترجَّ ح فعله على تركه ,ومعنى قول النبً واجب أي مرجَّ ح بترجٌح هللا له
أ
درك فعبارة عن جهة معرفة الوجوب ال عن نفس الوجوب ,فٌقول
بربطه
العقاب بالترك ,وأما الم أ
أ
واآلخر مهلكا ,ولست
النبًُّ الكفر سم مهلك واإلٌمان شفاء مسعد ,بؤن جعل هللا أحدأ هما مسعدا
أ
أوجب علٌك شٌبا؛ فإن اإلٌجاب هو الترجٌح ,والمرجِّ ح هو هللا تعالى ,وإنما أنا مخبر عن كونه
أ
أ
أ
عرفت
الطرٌق
سلكت
س َّما ومرشد لك إلى طرٌق تعرؾ به صدقً وهو النظر فً المعجزة ,فإن
أ
أ
هلكت ,ومثاله مثال طبٌب انتهى إلى مرٌض متردد بٌن دوابٌن موضوعٌن
تركت
ونجوت ,وإن
) (6ساقط من (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :المعجزات" بصٌؽة الجمع.
) (8ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (9نظر على سبٌل المثال :الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص .67الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .87الرازي( ,المحصول),
ج ,6ص; .6:اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,6ص.79
) (:الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ)( ,االقتصاد فً االعتقاد) ,تحقٌق :عبد هللا بن محمد الخلٌلً,
ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7559 -م) ,ص 657وما بعدها.
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بٌن ٌدٌه ,فقال له :أما هذا فبل تتناوله فإنه مهلك للحٌوان ,وأما هذا ففٌه شفاإك ,وأنت قادر على
رب فتشفى( ,)6فبل فرق فً حقً وال فً حق أستاذي بٌن أن أتهلك أو
معرفته بالتجربة ,وهو أن تش أ
تشفى؛ فإن أستاذي ؼنً عن شفابك وبقابك ,وكذلك أنا ".
()7
ضها على هذا المثال(:)8
قال المفسر :قال المهدي فً عقابده فً هذه المسؤلة بنفسها أٌضا وقد أف أر أ

وخلؾ الولد أسد حطوم ,فقال البنه
"[ٌقال له]( :)9أم أثلك ك أم أثل ولد له والد مشفق,
أ
أ
التفت أكلك األسد .فإن نجا بنفسه أسلم ,وإن أك َّذب افتر أسه األسد" .قال
بنفسك هاربا؛ فإنك إن
():

ال تلتفت وانج

اإلٌمان به وبهم على
ض
أ
المهدي" :ونحن نقول إن هللا أرس أل الرسل وأٌدهم بالمعجزات ,و أف أر أ
ألسنتهم ,وأمر بتصدٌقهم وا ِّتباعهم ,ونهى عن الكفر به وبهم وعن مخالفتهم ,ولٌس ذلك موقوفا
(;)

أ
أ
وانتفعت
وقطعت بتحقٌق ذلك,
بان لك صدقهم
أ

أ
نظرت فً المعجزة
على نظرك وتصدٌقك ,فإن
باإلٌمان فً الدنٌا واآلخرة ,وإن َّ
أ
أ
كذب أ
ودخلت النار فً المآل".
وتؤخرت ضربنا عنقك فً الحال,
ت

عذر صاحب الجزٌرة ولم ٌعذروه,
بعض مشاٌخ أصحابنا [من]( )7أهل الجبل( )8قطعوا
على أن
أ
أ
سواء كان على الدٌن أو لم ٌكن ,وقالوا :لم ٌبق أحد إال وقد بلَّػ له النبًُّ -علٌه السبلم -الحجَّ ة
وأقامها علٌه ,وهللا أعلم .قال المفسر :والذي ٌظهر لً من أجوبة أصحابنا أنه ؼٌر معذور ,وال
أٌ أسعه التو ُّقؾ[ ,وقد]( )9قامت علٌه الحجَّ ة بالصدق ,وهو قول الربٌع بن حبٌب(- )65رضً هللا عنه-
حٌث قال :الصدق فً نفسه حجَّ ة( ,)66واستدل علٌه بقوله تعالى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
) (6هذا تشبٌه بدٌع من اإلمام الؽزالً ,وذلك أنه شبه حال الرسول الذي ٌبٌن للناس طرٌق الهدى والنور وطرٌق الؽواٌة
والضبلل بحال الطبٌب الذي حضر معه مرٌض ٌحمل دوابٌن وقد تردد بٌنهما ,فبٌن له الطبٌب بؤن الدواء المناسب لك هو
هذا ,وأن اآلخر هو سم ناقع ٌودي بك إلى الهبلك ,فبل ؼرو وال شك أن ٌستجٌب هذا المرٌض إلى نصٌحة طبٌبه؛ حتى ال
ٌقوده جهله بالدواء إلى حتفه وهبلكه ,فالرسول فً هذا المثال هو الطبٌب ,والمكلَّؾ الجاهل هو المرٌض ,وطرٌق النور
والهداٌة هو الدواء الناجع ,وطرٌق الضبلل والؽواٌة هو السم الناقع ,فما أبدعه من تمثٌل وتصوٌر.
) (7لم أتمكن من معرفة "المهدي" الذي ٌعنٌه الشارح وال كتابه الذي ٌنقل عنه.
) (8فً (أ)" :على أهل المثال" وهذا تصحٌؾ.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ب) و (ج)" :فقال له" والمعنى واحد.
);( فً (ب) و (ج)" :فً المعجزات" بصٌؽة الجمع.
) (7ساقط من (ج).
)ٌ (8عنً جبل نفوسة فً لٌبٌا ,كما سبقت اإلشارة إلٌه ,وقد نبػ من مناطق جبل نفوسة أناس كثٌرون من علماء اإلباضٌة.
) (9فً (ب) و (ج)" :ولو قامت علٌه الح َّجة".
) (65الربٌع بن حبٌب بن عمرو األزدي الفراهٌدي (ت675:هـ) ,سبقت ترجمته.
)ٌ (66نظر :السوفً( ,السإاالت) ,مصدر سابق ,اللوح.87:
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ﭷ ﭸ ﭹﮊ التوبة ,669:قال المفسر :وكذلك قوله تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ الزمر ,87 :وقوله :ﮋ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ طه 679 :اآلٌة ,وهللا أعلم.
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فصل
()0

وأما من وقع فً جزٌرة من [جزابر]

البحر مولودا ،أو فطٌما ،أو مع السباع ،أو مع البهابم،

فعاش ؼٌر صحٌح العقل؛ هذا على من ذهب فً العقل مذهب أهل التجارب ،وأما من كان

()2

ٌسم ُع األصوات فعلى مذهب أهل ال ُمواضعة ٌصح عقلُه ،وإن لم ٌسمع صوتا ولم ٌنطق ،ومن
قال بالتوقٌؾ فهو بالمذهب األول أشبه( ،)3وقال المسلمون :من كان على هذه الصفة فصح عقلُه
سلك سبٌل األولٌن فً التكلٌؾ ،وإن لم ٌصح عقلُه سقط تكلٌفُه ،وال ٌُعذر أح ٌد فً جهالة التوحٌد
حالة واحدة إن صح عقلُه ،وأما من كان على شرٌعة نبً من األنبٌاء فإنه ٌسعه شر ُعه حتى
ٌسمع؛ كما قال هللا عز وجل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮊ التوبة ،005 :فدلٌل ُ الخطاب فً هذه المسؤلة أنه مقطو ُع العذر سمع أو لم ٌسمع،
ُ
والهداٌة ههنا اإلسماع ،وهذا لمن لم ٌكن على دٌن.
()9

الشرح :قال المفسر :مراد الشٌخ -رضً هللا عنه -بهذا الفصل اإلشارة إلى ماهٌة العقل

أ
الصوت قط ,ولم ٌخالط العقبلء ,ولم أٌفهم عنهم ولم ٌفهمهم؟
وحقٌقته ,وهل ٌص ُّح عقل من لم ٌسمع
ومن أٌن ٌوقؾ على صحة عقله وتمٌٌزه إال من المخاطبة والمخالطة ,وسبر أخبلقه وتمٌٌز
أفعاله؟ ومن أٌن هذا لمن تربى مع الوحوش فً ال أفلأوات ,حتى را أمها ورا أمته( ,):وأل أفها وألفته,
واستوحش من أبناء جنسه ,وما أل طبعه عن طباع البشر إلى طباع السباع والوحوش؟ والطبع

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :وإما إن كان...إلخ" أي أنه أتى بؤداة الشرط مكان االسم الموصول ,والمعنى واحد.
) (8ذكر صاحب المتن فً أول كتاب "العدل واإلنصاؾ" أن العقل قد اختلؾ فٌه على أربعة أقوال :أحدهما :أنه ؼرٌزة فً
القلب ٌتهٌؤ بها درك العلوم النظرٌة واالستداللٌة االختٌارٌة ,قال :واإلشارة فً هذا إلى الطبٌعة .الثانً :أنه جوهر روحانً
بسٌط نورانً مركوزة فً جبلته العلوم العقلٌة المنسوبة إلٌه ,الفطرٌةٌ ,علمها ال بتعلم وال تعلٌم ,وال ٌتخالجه الشك فٌها.
الثالث :أنه العلوم العقلٌة نفسها من الواجبات والجابزات والمستحٌبلت ,فعلى هذا القول هو من أفعال القلب .الرابع :أنه
العلوم التجرٌبٌة النظرٌة ,وهو من أفعال القلب ,ؼٌر أن هذه كسب وتلك ضرورة ,فاألوالن جوهران واآلخران عرضان.
قال" :واأل صح أنه جوهر روحانً بسٌط مركوزة فٌه علومه الجبلٌة ,وٌستعملها للعلوم التجرٌبٌة النظرٌة ,وٌنفرد عن البهابم
بذكر ما مضى ,وبعلم ما ٌؤتً وما ٌذر ,وٌزداد بالتجارب استحكاما"ٌ .نظر :الوارجبلنً( ,العدل واإلنصاؾ) ,ج ,6ص.76
وأٌضا ما ذكره الؽزالً فً المستصفى عن حد العقل :الؽزالً( ,المستصفى) ,ص,87
) (9فً (ج)" :اإلشارة إلى بٌنة العقل" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (:رأ ا أم الشً أء روما :أطلأبأه ,والمأرأ ام :المأطلأبٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "روم" ,ص .978ابن سٌده( ,المحكم
والمحٌط األعظم) ,ج ,65ص .889ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "روم" ,ج ,67ص.7:8
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()6

ٌسرق من الطبع من حٌث ال ٌشعر ,ومن أٌن أٌكتسب مثل هذا

ال َّت أع ُّقبلت ,والتخلُّ أق بؤخبلق

ص أؽر كٌؾ
سن المذاهب التً هً ثمرة العقل وفابدته؟ أال ترى إلى أوالدنا فً ال ِّ
العقبلء ,وح أ
()7

نتواضع معهم على أمور نرشدهم بها إلى حسن المذاهب ,وكٌؾ نؽرس فً طبابعهم
()8

أ
امتاز بها
األمور التً

مبادئ
أ

العاقل على الؽافل؛ كالتستر ,والحٌاء ,واجتناب األنجاس ,واجتبلب

التجارب والخبر أة والعل أم
المنافع ,واجتناب المضار ,حتى تدرَّ بوا ومرِّ نوا علٌها ,وأفادهم التكرار
أ
أ
الفرق بٌن الماضً واآلتً ,والواقع والمنتظر ,وما ٌؤتون وما
بحقابق األشٌاء ,حتى أع أرفوا
ٌجتنبون ,والصدٌق والعدو ,والقرٌب والبعٌد ,كل هذه األمور عقلٌة ,مستفادة من االعتبار
بالمخالطة واستماع األصوات وإسماعها.
وأما من لم ٌسمعها أو [من]

()9

أسم أعها ولم ٌفهمها ولم ٌفهم بها كالذي أٌنعق بما ال ٌسمع إال دعاء

ونداء [صم]( ,):فلٌس هذا بعاقل وال عق أل عنده؛ هذا على مذهب من ٌذهب بالعقل إلى العلوم
النظرٌة ,وعلى قول من ٌذهب به إلى بعض العلوم الضرورٌة ,وعلى قول [من ٌجعل أٌضا العق أل
(;)

قوة طبٌعٌة ٌفصل بها بٌن حقابق المعلومات .وأما على قول]

من ٌجعل العق أل جوهرا بسٌطا

فٌص ُّح عقله على هذا الوجه( ,)7على أنه عندي وإن ص َّح عقله فهو ناقص مطموس ,حٌث لم ٌقع
()8

له توقٌؾ

()9

بالتوقٌؾ

من أبناء جنسه وال مواضعة معهم ,ومن أٌن أٌعلم أسما أء األشٌا أء ولؽات األجناس إال
أو بالمواضعة؟ ومثل هذا الذي فرضه الشٌخ ٌسوغ عقبل وٌمتنع عادة ,وإن وقع نادرا

فالحكم فٌه أنه ؼٌر مكلَّؾ ما لم نقطع بصحَّ ة عقله[ ,فإذا قطعنا بصحَّ ة عقله]

()65

قطعنا بتكلٌفه,

عذره بعد بلوؼه ,إال إن علمنا أنه كان على شرٌعة أودٌن من أدٌان
وألزمناه الحجَّ ة ,وقطعنا
أ
األنبٌاء علٌهم السبلم فهو على ما ذكر الشٌخ -رضً هللا عنه ,-وهللا أعلم.

) (6فً (ج)" :مثل هذه التعقبلت...إلخ" .والصواب "هذا" ,أي هذا الذي عاش مع السباع والوحوش.
) (7فً (أ)" :وكٌؾ نتفرس فً طباعهم".
) (8فً (أ)" :التً ٌشار بها" وهذا تصحٌؾ ظاهر.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:ساقط من (ج).
);( ما بٌن المعكوفٌن (ب).
) (7سبقت اإلشارة عند كبلم صاحب المتن عن معنى العقل وحقٌقته ,واألقوال التً ذكرها صاحب المتن فً أول كتاب العدل
واإلنصاؾ.
) (8فً (أ)" :حٌث لم ٌفصح له توفٌق" وٌبدو أن فً الكبلم تصحٌفا.
) (9فً (أ)" :إال بالتوفٌق" وهذا تصحٌؾ كسابقه.
) (65ساقط من (ب).
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وقوله" :فدلٌل الخطاب فً هذه اآلٌة أنه مقطوع العذر" ,دلٌل الخطاب هو المفهوم ,وهو نفً
الحكم عن ؼٌر المنصوص( ,)6وهو أصل مختلؾ فٌه ,وقد تكلم علٌه الشٌخ فً مكانه( ,)7ومعنى
ك هداٌ أته,
ما أشار إلٌه أن من لم ٌهده هللا فقد أضلَّه ,وإذا لم ٌسمعه
الخطاب فقد أضلَّه وخذلأه وتر أ
أ
الخطاب وفه أمه فهو ؼٌر مهتد إذا لم ٌهده
ومعنى أضلَّه أخلأ أق له الضبلل أة التً ض َّل بها( ,)8ولو أسم أع
أ
هللا ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮊ األنفال.78 :

) (6المفهوم ك ما فسره بعض العلماء :هو ما دل علٌه اللفظ ال فً محل النطق ,أو ما دل علٌه اللفظ فً ؼٌر محل النطق.
وٌنقسم إلى :مفهوم موافقة ,ومفهوم مخالفة .أما مفهوم الموافقة :فهو أن ٌكون المسكوت عنه وهو ؼٌر محل النطق موافقا
للحكم المذكور وهو محل النطق ,وٌسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب؛ وذلك كقوله تعالى" :فبل تقل لهما أؾ"
(اإلسراء ,) 78:فإنه ٌفهم من تحرٌم التؤفٌؾ تحرٌم الضرب وهو مسكوت عنه .وأما مفهوم المخالفة :فهو أن ٌكون المسكوت
عنه مخالفا للحكم المذكور ,وٌسمى بدلٌل الخطاب ,ومنعه كثٌر من العلماء ,وٌنقسم إلى :مفهوم الصفة نحو( :فً الؽنم
السابمة زكاة) ,ومفهوم الشرط نحو قوله تعالى" :وإن كن أوالت حمل فؤنفقوا علٌهن حتى ٌضعن حملهن" (الطبلق,);:
ومفهوم الؽاٌة" :قبل تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ؼٌره" (البقرة ,)785:ومفهوم الحصر" :إنما الصدقات للفقراء
والمساكٌن" (التوبة ,);5:ومفهوم العدد" :فاجلدوهم ثمانٌن جلدة" ,ومفهوم االستثناء نحو :ال إله إال هللا ,ومفهوم اللقب .ومنهم
من ٌزٌد على ذلكٌ .نظر :اإلٌجً ,عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجً (ت7:;:هـ)( ,شرح العضد على مختصر المنتهى),
تحقٌق :فادي نصٌؾ وطارق ٌحٌى ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6976( ,هـ7555 -م) ,ص .7:9الشماخً( ,شرح
مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .975السالمً( ,طلعة الشمس) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.988
) (7نعم تكلم صاحب المتن عن مفهوم الخطاب بعد باب القٌاس ,عند كبلمه عن قٌاس المعنى وقٌاس الشبه وقٌاس االستدالل,
جعله من بابا من نوعا من أنواع القٌاس ,وذلك أنه وضع عنوانا قال فٌه " :الكبلم على األقٌسة" ,ثم ذكر تحته ستة فصول أو
مباحث ,قال" :وهً ستة ,أولها مفهوم الخطاب ,ثم قٌاس العلة المنصوص علٌها ,ثم قٌاس المعنى ,ثم قٌاس العلة المستنبطة,
ثم قٌاس الشبه ,ثم قٌاس االستدالل"ٌ .نظر :الوارجبلنً( ,العدل واإلنصاؾ) ,ج ,7ص;.7
) (8فً (ب) و (ج)" :خلق له الضبلل الذي ضل به".
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[العدد الذي تقوم به الحجة فً السماع]

()0

الحج ُة
فصل :اختلؾ
الناس فً هذا المختلؾ فٌه من الدٌانات بعد تنافُر النفوس ،قال بعضهمُ :
ُ
فٌه اثنان ،وقال بعضهم :أربعة ،وقال بعضهم :اثنا عشر[ ،وقال بعضهم :عشرون]( ،)2وقال
بعضهم :أربعون ،وقال بعضهم :سبعون ،وقال بعضهم :مابة ،وقال بعضهم :مابتان ،وقال
ٌوجب علم التوا ُتر ولو كان ألفا ،وقال بعضهم :بالواحد( ،)3وهم الذٌن ٌقولون
بعضهم :عد ٌد
ٌ
بؤخبار اآلحاد ،واستدل هإالء بقول هللا عز وجل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ الحجرات ،6 :وقد قال هللا عز وجل :ﮋ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲
بالفاسق

()4

﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮊ السجدة ،0٥ :ومن أبى قبول العدل المإمن فقد سواه

فً رد الشهادة ،واألصل ُ فً اآلحاد أن ٌكون عالما ؼاٌة

()5

معروفا مشهورا مقبول

الحجة بكمالها حتى ال ٌوجد على قوله مزٌد ،ومن قال باالثنٌن حمله قٌاسا
القول ،أو من أورد ُ
على األحكام ،فلٌس الدٌن بؤخس

()6

منزلة من األحكام ،قال هللا عز وجل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮊ الطالق ،2 :والذٌن قالوا باألربعة [شبهوه بشهود]( )٧الزنى ،والذٌن قالوا اثنً عشر قال
هللا( )٥عز وجل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ المابدة،02:

) (6العنوان ما بٌن المعكوفٌن من إضافة المحقق.
) (7ساقط من (ج).
) (8لمزٌد من التفصٌل فً هذه المسؤلة ٌنظر  :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,7ص .:;6الجوٌنً( ,البرهان) ,ج,6
 .767الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,7ص .855السمعانً( ,قواطع األدلة) ,مصدر سابق ,ج ,6ص; .87الؽزالً,
(المنخول) ,ص .795الرازي( ,المحصول) ,ج ,9ص .7;:اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .7;7السبكً( ,اإلبهاج) ,ج,7
ص .795اإلٌجً( ,شرح العضد) ,مصدر سابق ,ص .689اإلسنوي( ,نهاٌة السول) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.7:9
الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.999
) (9فً (ب) و (ج)" :فقد ساواه بالفاسق".
) (:أي أنه بلػ ؼاٌة عالٌة فً العلم.
);( فً (أ)" :بؤحسن منزلة" وهذا خطؤ فاحش؛ ألن المعنى ٌنقلب إلى نقٌضه.
) (7ساقط من (أ).
) (8أي احتجوا باآلٌة المذكورة.
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والذٌن [قالوا]

()0

بالعشرٌن أخذوه من قول هللا عز وجل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮊ األنفال ،65 :والذٌن قالوا بالسبعٌن أخذوه من قول هللا عز وجل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ األعراؾ ،055 :والذٌن قالوا بالمابة أخذوه من قول هللا عز وجل :ﮋ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮊ
أصحاب التواتر.
وأصحاب األلؾ هم
األنفال،66 :
ُ
ُ
صدأ الشٌخ -رضً هللا عنه -فً هذا الفصل إلى الحجَّ ة فٌما أٌ أسع جهله
الشرح قال المفسر :إنما أق أ
إلى وروده ,أو إلى االبتبلء به فٌما ال أٌ أسع تركه ,أو فٌما ال أٌ أسع فعله( ,)7فهو الذي أكث أر فٌه التنازع
ور أس أم أبو عمار -رحمه هللا -فً تحصٌله-
واالختبلؾ بٌن األمة وبٌن أهل المذاهب بٌنهم البٌن ,أ
جمٌع أقاوٌل المختلفٌن فً ثبلث صفات ,تحتوي على
ص أر فٌه
أ
وهو كتاب الموجز -بابا مفٌدا أح أ
جمٌع أصولهم وفروعهم()8؛ "أما األولى منها :فمذهب أهل العدد ,الذٌن ٌذهبون إلى أن العدد هو
الحجَّ ة ,على قدر اختبلفهم فً األعداد ,وأكثر القابلٌن بهذا من الناس أهل القدر( .)9والوجه الثانً:
تتواتر
ما ذهب إلٌه أصحاب التواتر ,ممن ٌزعم أن الحجَّ أة ال تقوم على الناس فٌما أٌ أسع جهله حتى
أ
():

[به]

األخبار؛ فحٌنبذ تتؤكد المعرفة ,ولهم فً صفة التواتر اختبلؾ وتنازع كثٌر ,تؽنٌك هذه

الجملة عن تفصٌله .والوجه الثالث :أن ورو أد الحق على الناس بصفته الذي بها(;) هو الحجَّ ة علٌهم
()7

فً معرفة جمٌع ما أٌ أسعهم جهله قب أل وروده ,وال تعتبر عندهم [ع َّدة]

الواصفٌن قلُّوا أو كثروا,

وال ٌنتظر به تواتر األخبار حتى أ
تتفق أو تختلؾ .وإلى هذه الوجوه الثبلثة ترجع جمٌع مذاهبهم فً
جمٌع هذا الباب إن شاء هللا".

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ب) و (ج)" :وفٌما ال ٌسع جهله" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
)ٌ (8نظر :أبو عمار( ,الموجز) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .689والكبلم اآلتً من عبارة الموجز إلبً عمار.
) (9سبقت اإلحالة إلى هذه األقوال وقابلٌها.
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (أ)" :بصفة التً بها".
) (7ساقط من (ج).
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الناس قد اختلفوا فً الحجَّ ة فٌما
وفً السإاالت(" :)6وحكى الشٌخ( )7من كتاب تؤلٌؾ زرقان( )8أن
أ
أٌ أسع جهله على تسعة أوجه؛ منهم من قال :الحجَّ ة فٌه اإلمام المطاع ,الذي إذا أأ أم أر بشًء أك أف أر من
عصاه؛ وهو قول الرافضة( ,)9وقال آخرون :الحجَّ ة فٌما أٌ أسع اثنان؛ ألن أعلى الحكم القتل ,فجعل
():

هللا فٌه اثنٌن؛ وهو قول أبً حنٌفة ,ومنهم من قال :الحجَّ ة فٌما أٌ أسع

أربعة؛ ألن أعلى الحكم

الزنا ,فجعل هللا فٌه أربعة؛ وهو قول الزٌدٌة ,وقال أبو الهذٌل العبلؾ -واسمه أحمد بن الهذٌل(;)-
 :الحجَّ ة فٌما أٌ أسع عشرون ,واستدل بقول هللا عز وجل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮊ األنفال ,;: :وقٌل :الحجَّ ة [فٌما أٌ أسع]( )7أن ٌعل أمه من كتاب هللا عز وجل ,أو من سنة رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ,-أو مما أج أم أع علٌه المسلمون مما دانوا به من دٌن ربهم؛ وهو قولنا وقولأكثر األمة ,وقالت المرجبة به ,ومنهم من قال :الحجَّ ة فً ذلك الحق؛ وهو قول إبراهٌم بن أس أٌار
َّ
النظام( )8من المعتزلة ,ومنهم من قال :الحجَّ ة فٌما ٌسع الصدق ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ التوبة669 :؛ وهو قول الربٌع بن حبٌب -رحمه هللا ,-وهو
قول الشٌخ ٌونس ابن أبً مسور(55555555555555555555555555555555555 ,)9
) (6السوفً( ,السإاالت) ,مصدر سابق ,اللوح.86:
) (7لعله ٌقصد شٌخه أبا الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً (ت976:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (8عالم وفقٌه (قبل ق;:هـ) ,له مإلؾ فً التوحٌد ,وهو الذي ٌحكً وٌنقل عنه عثمان بن خلٌفة السوفً فً كتاب السإاالت
هذاٌ .نظر :محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)885:ج ,7ص.6:7
) (9الرافضة فرقة من الشٌعة ,وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبً بكر وعمر ,وهم مجمعون على أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم نص على استخبلؾ علً بن أبً طالب باسمه ,وأظهر ذلك وأعلنه ,وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم االقتداء به
بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم ,وأن اإلمامة ال تكون إال بنص وتوقٌؾٌ .نظر :األشعري( ,مقاالت اإلسالمٌٌن) ,مصدر
سابق ,ص;.6
) (:فً (ب)" :الحجَّ ة فٌما ال ٌسع" وهو خطؤ ظاهر.
);( اسمه كما فً كتب التراجم :محمد بن الهذٌل بن عبد هللا بن مكحول العبدي (ت78::هـ) ,من أبمة المعتزلة ,وقد سبقت
ترجمته.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :إبراهٌم بن ٌسار" بتقدٌم الٌاء على السٌن ,وهو خطؤ ,والنظام كما سبقت ترجته هو :إبراهٌم بن سٌار
بن هانا البصري ,أبو إسحاق (ت786 :هـ).
) (9لعله أبو القاسم ٌونس بن فصٌل بن أبً مسور الٌهراسنً (ق::هـ) ,من علماء جربة العاملٌن ,وهو نجل الشٌخ أبً
زكرٌا فصٌل ,وعنه تلقى علومه األولى ,ثم أرسله والده لٌدرس مع الشٌخ أبً عبد هللا محمد بن بكر الفرسطابً ,ثم جلس
لئلفادة والتدرٌس ,فكانت له حلقة بالجامع الكبٌر بجربة ,ومن تبلمذته البارزٌن أبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً=.
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وبه قالت الصفرٌة ( ,)6ومنهم من قال :الحجَّ ة فٌما أٌ أسع ال أفهم ,ومنهم من قال :الحجَّ ة فٌما ٌسع
إجماع األمة؛ وهو قول الناكثة( )7أصحاب عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري(.")8
َّ
ُّ
الحق
النظام وقول الربٌع معناهما واحد ,فالصدق هو
قال المفسر :هذه األقوال فٌها تداخل ,قول
ُّ
والحق هو الصدق وال فرق ,فكل صدق حق وكل حق صدق ,وكذلك قول من قال بالفهم وقول من
اختبلؾ فٌه عن
قال أن تعل أمه من كتاب هللا أو من سنة رسوله أو من اإلجماع ,فهذا كله واحد وال
أ
أحد ,حكى [ذلك]( )9الشٌخ الفاضل أبو عمار فً الموجز ,وهو [معنى]( ):قوله" :فإن قال :ما معنى
قول العلماء :الحجَّ ة فٌما أٌ أسع أن تعل أمه من كتاب هللا أو من سنة رسول هللا أو مما أجمع علٌه
َّ
الحق من
المسلمون فٌما دانوا به من دٌن ربهم؟ قٌل له :هذا قول ؼٌر مختلؾ فٌه ,فكل من أفه أم
وع أر أفه منها؛ كانت معرفته علٌه
كتاب هللا أو من سنة رسوله أو من أقاوٌل المسلمٌن التً دانوا بها أ
حجَّ ة واجبة ,وإنما االختبلؾ فً من ورد علٌه وجه من الحق ,وخوطب به أنه من كتاب هللا أو

= ٌنظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص .;8الجعبٌري( ,البعد الحضاري) ,ص; .79محمد بن موسى بابا عمً
وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)6588:ج ,7ص.997
) (6الصفرٌة :هم أصحاب زٌاد بن األصفر ,أو عبد هللا بن الصفار ,وهم ٌخالفون األزارقة فً تكفٌر القعدة عن القتال ,إذا
كانوا موافقٌن لهم فً الدٌن واالعتقاد ,وفً إسقاط الرجم ,فإنهم لم ٌسقطوه ,وفً أطفال الكافرٌن ,فإنهم لم ٌكفروهم ولم
ٌقولوا بتخلٌدهم فً النارٌ .نظر :األشعري( ,مقاالت اإلسالمٌٌن) ,مصدر سابق ,ص .656البؽدادي( ,الفرق بٌن الفرق),
مصدر سابق ,ص ,75الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .687الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق,
ج ,7ص.785
( )7فرقة من فرق اإلباضٌة ,انشقت عن اإلباضٌة الوهبٌة ,وٌطلق علٌهم أٌضا النكار والشؽبٌة والٌزٌدٌة ,لها بعض اآلراء
والمسابل التً تفردت بها ,نشؤت أول أمرها فً البصرة ,وترجع جذورها األولى إلى عبد هللا بن عبد العزٌز وأبً معروؾ
شعٌب وأبً المإرج وعبد هللا بن ٌزٌد الفزاري ,وقد أنكر علٌهم أقوالهم اإلمام أبو عبٌدة مسلم وبعده اإلمام الربٌع بن حبٌب,
وٌقال إنهم تابوا ورجعوا ,ثم إنهم ظهروا بعد ذلك فً شمالً أفرٌقٌا كمعارضة سٌاسٌة بقٌادة ٌزٌد بن فندٌن ,وأنكروا إمامة
عبد الرحمن بن رستم فسموا بالنكار ,ونكثوا بٌعتهم لئلمام فسموا بالنكاث ,وأظهروا فً الببلد الشؽب فسموا الشؽبٌة ,كما
سموا بالٌزٌدٌة نسبة إلى قابدهم ٌزٌد بن فندٌن أو نسبة إلى متكلمهم عبد هللا بن ٌزٌد الفزاريٌ .نظر :الدرجٌنً( ,طبقات
المشاٌخ) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .:6النامً( ,دراسات عن اإلباضٌة) ,مصدر سابق ,ص .756علً ٌحٌى معمر,
(اإلباضٌة بٌن الفرق اإلسالمٌة) ,ص 879وما بعدها .الجعبٌري( ,البعد الحضاري) ,ص.768
) (8عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري (ق8 :هـ) :عالم فقٌه ,عاش بالكوفة ,وأخذ العلم عن الربٌع بن حبٌب بالبصرة ,من أقرانه :أبو
المإرج وعبد هللا بن عبد العزٌز ,كان خرازا ٌلقً دروسه فً محله بالكوفة ,ثم انتقل إلى المؽرب فً عهد اإلمام عبد
الوهاب وفتنة ٌزٌد بن فندٌن ,وتنسب إلٌه أقوال خالؾ فٌها اإلباضٌة ,فكان زعٌما للنكار ,وكتابه الردود أظهر فٌها مقاالتهم.
ٌنظر :محمد صالح ناصر( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق) ص( ,79 :الترجمة.797 ,)8;6 :
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (أ).
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ختلؾ الناس متى
من سنة رسوله أو من آثار األبمة مما أجمعوا ,والمخا أطب ال ٌعلم ذلك ,ففً هذا ا
أ
تقوم علٌه الحجَّ ة فٌه؟
وأما ما ٌذكر فً قوم من اإلباضٌة فً الحجَّ ة أنهم قالوا :إن الحجَّ أة ال تقوم على الناس فٌما أٌ أسعهم
من دٌن هللا إال بؤن ٌجتمع علٌه جمٌع العلماء؛ فلست أدري ما ٌذكر عنهم فً هذا ,بعد إذ سؤلت
معول ذلك( ,)6ولم أقؾ
عنه من أخذت منه من علمابنا ,وشافهت
بعض علمابهم ,فما أوقفونً على َّ
أ
علٌه فٌما درست مع ش َّدة الحرص منً وكثرة البحث ,فإن كان القوم ٌذهبون إلى أنه ال تكون حجَّ ة
ٌجتمع علٌه العلماء دون ما ٌختلفون فٌه؛ فهذا وجه ,أو ٌكونوا ٌذهبون إلى أن الحجَّ أة ال تقوم
حتى
أ
على [أحد من]( )7الناس فٌما أٌ أسعهم [جهله]( )8من دٌن هللا إال بمحضر من جمٌع العلماء؛ فما أراهم
جعلوا للحجَّ ة وجها تقوم به ,كؤنهم أرادوا أن ال ٌوجبوا على الناس حجَّ ة فً جمٌع ما أٌ أسعهم جهله
أبدا ,فٌكون هذا القول منهم شبٌها بالذي ٌذكر عنهم من توسعة الجهل بجمٌع الفرابض التً هً
ضت علٌه ,والذي ٌجب على الناس من ذلك أن أٌفعلوا دون أن ٌعلموا,
دون التوحٌد على من فر أ
وهللا أعلم"( .)9قال المفسر :القوم المشار إلٌهم من اإلباضٌة فً هذا القول األخٌر هم ال ُّن َّكار(,):
وذلك قولهم واعتقادهم فً المسلمٌن جمٌعا فافهمه ,وهللا أعلم.
قال الشٌخ أبو عمار -رضً هللا عنه" :-فإن قال :قد فهمت محصو أل هذه الوجوه الثبلثة التً قد
جمٌع أقاوٌل الناس فٌما سؤلت عنه من هذا ,فؤخبرنً عن مذهبك فً هذه الوجوه وإلى
تضمنت
أ
أ ٌِّها أتمٌل بجوابك ,قٌل له :لما كان العدد فً الحجَّ ة ال ٌوجب القطع به إذا كان مخالفا للصفة مع
عدم الداللة فً شًء من تلك األعداد دون شًء؛ كان القول به قوال فاسدا ,ولما كان التواتر ٌتعذر
اتفاقه وال ٌتهٌؤ ابتبلفه إال بعد شكوك؛ كان القول بؤنه ال تقوم الحجَّ ة وال تلزم المعرفة بما دون
ٌتواتر الخبر بما ال أمد أف أع له من التواتر
ؼٌر ذي حد معروؾ ,إال بؤن
التواتر قوال مضطربا
أ
أ
اضطرارا؛ وهذا بعٌد ,ولما كان هذان الوجهان على ما وصفنا أث أب أ
نفسه حجَّ ة وبٌان
ت أن الحق أ
وتواتر الخبر
على من أسم أعه ,أكث أر المورِّ دون به أو قلُّوا ,على أننا ال ننكر كثر أة العدد فً الحجَّ ة
أ
فٌها ٌوجب المعرفة ,بل ذلك كله حجَّ ة وما دونه حجَّ ة ,وإنما االختبلؾ فً المعنى الذي ال تقوم
الحجَّ ة وال تلزم المعرفة إال به ,فإن قال :فهل تقول إن الواحدأ من الناس حجَّ ة فً الحق؟ قٌل :نعم؛
) (6فً (ب) و (ج)" :فما أوقفونً على محصول ذلك".
) (7ساقط من (أ).
) (8ساقط من (أ).
) (9أبو عمار( ,الموجز) ,ج ,7ص.687
) (:ال ُّن َّكار هم الناكثة أصحاب عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري ,وقد سبق التعرٌؾ بهم.
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ؾ من حجَّ ة
ص أ
إن الواحدأ حجَّ ة فً جمٌع دٌن هللا إذا كان هو من أهل دٌن هللا ,وال ٌوجد على ما أو أ
أ
علمت ذلك من األصول أو من الفروع؟
هللا مزٌد ,وال ل أما قال من ذلك خبلؾ ,فإن قال :فمن أٌن
قٌل له :من األصول والفروع جمٌعا ,أما األصل فإنً وجدت هللاأ حا َّج عبادأ ه فٌما تع َّبدهم به
عذرهم ,ولو كان الواحد ال ٌكون حجَّ ة لما كان ٌقٌم به حج أته على خلقه
برسول واحد ,و أق أط أع به
أ
أعذارهم( ,)6ثم إنً وجدت أٌضا من أفعال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أنه ٌرسل
و أٌقطع به
أ
إلى الناس فً آفاقهم رسوال واحدا فٌحت ُّج به علٌهم ,ولو كان ال تكون الحجَّ ة إال ما ذكروا من العدد
لما كان ٌرسل إلى الناس [إال عددا ,وفً هذا أٌضا ما ٌفسد على أهل التواتر مذهبهم أال ٌكون
()7

رسول هللا ٌقطع]

()8

على أحد من الناس [إال]

بؤن ٌعل أم بتواتر األخبار عنهم ,وأما من الفروع

فإنً وجدت األ َّم أة تولً واحدا ,وتستفتً واحدا ,وتستعمل واحدا ,وتستقضً واحدا ,فٌكون ذلك
الواحد عندهم حجَّ ة فٌما هو فٌه"( ,)9وهللا أعلم .قال المفسر :وأما ح ُّد التواتر ,وصفته ,وما ٌفٌده,
فنتكلم علٌه إن شاء هللا فً كتاب األخبار ,وهو موضعه ,وهللا أعلم.
()5

أصل :ومن قال [إن]

()6

ُحجة هللا ال تقو ُم إال بتواتر

األلؾ فما فوقه -وهو قول أحمد بن

الحسٌن( -)٧أزرى به على الدٌن ،وقدح فً جماعة المسلمٌن ،وأبطل فابدة األنبٌاء والمرسلٌن،
ٌ
الحجة
واألصل ُ فً المسؤلة أن أخبار اآلحاد
مقبولة فً نقل الشرٌعة ،ومن قصر فه ُمه عن ُ
وقارنته قرٌ ُنة االرتٌاب فٌسعه التوقؾ ولو كثروا ،ولٌس ذلك بقدح فً المسلمٌن ،وهذا كله ما
()٥

لم تقع فٌه بلوى ،فإن وقعت فٌه البلوى احتاج

()١

أن ال ٌتخلؾ عن الحق[ ،وٌس ُعه]

ما لم

ٌحوجه هللا ُ إلى الفعل فٌتخلؾ عن سبٌل المإمنٌن ،أو ٌبرأ من أحد من المسلمٌن ،أو ٌقؾ
فٌه( ،)01أو قطع عذره11111111111111111111111111111111111111111،

) (6فً (ب)" :معاذٌرهم".
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9أبو عمار( ,الموجز) ,ج ,7ص.689
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ب) و (ج)" :إال بالتواتر" باأللؾ والبلم.
) (7أحمد بن الحسٌن بن أبً زٌاد االطرابلسً (ق8:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (8فً (ب) و (ج)" :فإن وقعت البلوى واحتاج...إلخ".
) (9ساقط من (ج).
الوالٌة إنما تكون للمطٌع ,وهً :المحبة بالقلب ,والثناء باللسان ,والنصرة واإلعانة بالجوارح ,عند القدرة على ذلك
) (65أ
وارتفاع الموانع .والبأراءة إنما تكون من العاصً وهً :البؽض بالقلب ,والشتم باللسان ,والردع بالجوارح ,أٌضا عند=
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()0

أو تقول خالفهم

فً دٌن رب العالمٌن ،أو تولى من كان على خالؾ دٌن المسلمٌن ،وهو

عندي قول ُ أبً الشعثاء جابر بن زٌد -رضً هللا عنه ،-ظنً فٌه حٌن ذكر ما ٌسع ثم قال" :ال
ُ
قطعت عذرك ،وال ٌجو ُز للجاهل أن ٌقول للعالم
ٌجو ُز للعالم أن ٌقول للجاهل اعلم مثل علمً وإال
ُ
وسنشٌر إلى
قطعت عذرك ،فمن قال منهما لصاحبه قطع هللا ُ عذره"(،)2
اجهل مثل جهلً وإال
ُ
طرؾ من هذه المسابل إذا صرنا إلى موضعها إن شاء هللا.
الشرح :قال المفسر :وجه إزراء ابن الحسٌن على الدٌن ,ووجه قدحه فً المسلمٌن واألنبٌاء
()9

والمرسلٌن؛ من حٌث إنه على قٌاد قوله ال تقوم حجَّ ة فً الدٌن ألحد()8؛ [ألن من]

أخب أر بحبلل

أو حرام فً الدٌن ,مما حلَّلأه هللا أو حرَّ مه نبً من األنبٌاء أو جماعة من المسلمٌن؛ فللمخ أبر بذلك
أن ٌقو أل على قٌاد( ):قول ابن الحسٌن :وما علمً بهذا وقد أخبر أتنً به وحدأ ك؟ للواحد األمٌن ,أو
وصبلحك حتى ٌكون
لل َّنبً ,أو بما قلتم أنتم لجماعة المسلمٌن ,ومن أٌن أأعرؾ دٌ أنك وأمان أتك
أ
قولك علًَّ حجَّ ة؟ ومن أٌن أعلم نبوَّ أتك ورسال أتك حتى ٌلزمنً اإلٌمان بك والتصدٌق لك؟ ومن أٌن
أعلم ما قلتم أنتم لجماعة المسلمٌن أن هذا حبلل حلَّلأه هللا أو حرام حرَّ مه هللا؟ أو هذا ولً أتواله أو
(;)

[جمٌع]
سمع
أ
هذا بريء أبرأ منه؟ حتى أ أ

ذلك من جماعة نقلته عن جماعة مثلهم أو أكثر منهم,
()7

نقبل مستفٌضا ٌنتهون به إلى ال َّسماع من نبً من األنبٌاء

صحت نبوته بمعاٌنة معجزة قاطعة

بصدقه ,شا أهدأ ها من الناس جمع عظٌم ٌحصل بخبرهم العلم الضروري ,فعلى هذا ال تقوم حجَّ ة

الوالٌة إنما
= القدرة على ذلك وارتفاع الموانع .قال نور الدٌن السالمً" :وهما فرضان باإلجماع ,لكن الوجوب الثابت فً أ
هو نفس المحبة على الدٌن ,والوجوب الثابت فً البراءة إنما هو البؽض بالقلب على فعل الكبابر من الذنوب ,وما عدا هذٌن
من الثناء باللسان والشتم به ,ومن اإلعانة بالجوارح والردع بها ,فٌلزم تارة وٌرتفع أخرى ,كل ذلك بحسب المقامات
والتكلٌؾ بالفرابض ,وباعتبار األحوال الداعٌة لذلك" .وأما الوقوؾ فٌكون فً مجهول السٌرة ومعناه :اإلمساك عن أوالٌة أحد
بعٌنه وعن البراءة منه ,حتى ٌتبٌن صبلحه من عدمه ,وٌسمى الممسك عن ذلك واقفاٌ .نظر :عمرو بن جمٌع( ,مقدمة
التوحٌد وشروحها) ,ص .98الجٌطالً( ,قواعد اإلسالم) ,ج ,6ص .97السالمً( ,مشارق أنوار العقول) ,ج ,7ص.759
السالمً( ,بهجة األنوار) ,ص.699
) (6فً (ج)" :أو ٌقطع عذره أو ٌتقول خبلفهم".
)ٌ (7نظر :الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مجلد األول ,ج ,7ص .96 ,95الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص.77
) (8أي أن قول أحمد بن الحسٌن مثله مثل من ٌقول :أنه ال تقوم حجة فً الدٌن ألحد؛ ألن نفٌه قٌام الحجة إال بتواتر األلؾ
فما فوقه ٌلزم منه أن ال تقوم حجة فً الدٌن أصبل.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ج)" :على قٌاس" والمعنى واحد.
);( ساقط من (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :من أنبٌاء هللا".
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لواحد [وال لجماعة]( ,)6وال لنبً وال لرسول ,وقد أبط أل ابن الحسٌن الحجَّ أة أن تقو أم ألحد رأسا,
وهللا أعلم.
الناس جهل ما دانوا
وأما األثر المروي عن جابر بن زٌد -رضً هللا عنه -وهو الم َّتفق علٌه " :أٌ أسع
أ
بتحرٌمه ,مالم ٌرتكبوه ,أو ٌتولوا راك أبه ,أو ٌبرأوا من العلماء إذا أبربوا من راكبه ,أو ٌقفوا
عنهم"( ,)7كذلك سابر الطاعات والمعاصً أٌ أسع جهلها ما لم ٌبت أل بع أملها ,أو ٌركب شٌبا منها ,أو
ٌفعلها أحد بٌن ٌدٌه ,وعند ذلك قال" :ال ٌحل للعالم" األثر كله(.)8

) (6ساقط من (أ) و (ب).
)ٌ (7نظر :ابن جعفر ,أبو جابر محمد بن جعفر اإلزكوي (ق8:هـ)( ,الجامع البن جعفر) ,تحقٌق :عبد المنعم عامر ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص .689الكدمً ,أبو سعٌد محمد بن سعٌد الكدمً
(ق8:هـ)( ,االستقامة) ,تحقٌق :محمد أبو الحسن ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان695:( ,هـ-
698:م) ,ج ,6ص; .69الكدمً ,أبو سعٌد محمد بن سعٌد الكدمً (ق8:هـ)( ,المعتبر) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً
والثقافة -سلطنة عمان6989 -695:( ,م) ,ج ,6ص .6:7الجٌطالً( ,قواعد اإلسالم) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.675
) (8أي األثر المنقول عن اإلمام جابر بن زٌد ,وهو قوله" :ال ٌجوز للعالم أن ٌقول للجاهل اعلم مثل علمً وإال قطعت
عذرك ...إلخ" كما سبق ذكره فً المتن ,وللشٌخ أبً طاهر الجٌطالً فً كتاب "القواعد" كبلم جمٌل وتفصٌل فرٌد ,فً علم
ما ٌسع جهله وما ال ٌسع ,وأنا أنقله هنا مختصرا لما فٌه من األهمٌة والفابدة .عقد الشٌخ الجٌطالً فً كتاب "قواعد اإلسبلم"
فصبل فً معرفة العلم المفترأ ض تعلّمه ,ثم قال" :اعلم أنّ العلم المفترض تعلّمه على ثبلثة أوجه :وجه ال ٌسع ال ّناس جهله
طرفة عٌن ,ووجه ٌسع جهله إلى الورود ,ووجه ٌسع جهله أبدا ,فالوجه األوّ ل :فً معرفة ما ال ٌسع ال ّناس جهله طرفة عٌن,
وذلك ما قدّمناه من معرفة هللا ج ّل ذكره ,ونفً األشباه واألمثال عنه .وأمّا معرفة ما ٌسع جهله إلى الورود :فهً على
وجهٌن ,أحدهما :ال ٌسع جهله وترك علمه إذا أورأ د ,ذلك كمعرفة هللا أ ّنه بصٌر ,علٌم ,سمٌع فً أمثاله من األسماء
والصّفات ,إذا ورأ د علٌه شًء من صفات هللا تعالى ,أو سبل عنها ,أو خطرت على باله ,فبل ٌسعه إال أن ٌصؾأ هللاأ بصفته,
وٌنفً عنه صفات خلقه .والوجه اآلخرٌ :سع جهله ح ّتى تقوم علٌه الحجّة ,وذلك كمعرفة نبًء من األنبٌاء ,أو ملأك من
المبلبكة ,أو حرؾ من كتاب هللا تعالى .والوجه ّ
الثانً من علوم الدٌّن ٌسع جهله حتى ٌجًء وقته ,وذلك كالفرابض
الموسعات األوقات ,من الصّبلة والصّوم وال ّزكاة والح ّج وسابرها من جمٌع الفرابض البدنٌة والمالٌةٌ ,سع جهل جمٌع ما
ذكرنا ما لم ٌبت أل العبد بالعمل فحٌنبذ ٌلزمه العلم بها وامتثالها ,وهللا أعلم .والوجه ّ
الثالثٌ :سع جهله أبدا ,مثل قسمة
الموارٌث ,وتحرٌم الرّبا ,وتحرٌم المٌتة والدّم ولحم الخنزٌر ,وأشباه ذلك من جمٌع المحرَّ مات ,فإ ّنه ٌسع جهله ما لم ٌقارؾ
شٌبا من ذلك .وأمّا ما ال ٌسعهم فً هذا الوجه فهو أحد ثبلثة أشٌاء :أن ال ٌتقوّ لوا على هللا فٌه الكذب فٌحلّوا ما حرّم هللا منها,
أو ٌحرّموا ما أح ّل هللا من ذلك ,أو ٌخطبوا فً حكم من أحكامه بالقولّ ,
والثانً :أن ال ٌقارفوا ما حرّم هللا تعالى من ذلك
بالفعلّ ,
والثالث :أن تقوم علٌهم الحجّة بتحرٌم شًء من ذلك أو تحلٌله فٌردّوها ,فمهما فعلوا شٌبا ممّا ذكرنا فهم ؼٌر
معذورٌن ,وهللا أعلم" وهذا القسم األخٌر هو ما ٌعنٌه األثر المروي عن اإلمام جابر بن زٌدٌ" :سع الناس جهل ما دانوا
بتحرٌمه...إلخ"ٌ .نظر :الجٌطالً( ,قواعد اإلسالم) ,ج ,6ص.668
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()0

فصل[ :األمر المجرد العاري من القرابن هل ٌقتضً التكرار أم ال؟]

األم ُر المجرد العاري من القرابن هل ٌقتضً التكرار أم ال؟ الجواب :أنه ال ٌقتضً التكرار؛ خالفا
لمن قال ٌقتضً التكرار من الشافعٌة ،ولمن قال بالوقؾ من األشعرٌة()2؛ ألنه قد امتثل وفعل ما
الخبر التكرار
أ ُمر به ،وخرج من ال ُعهدة ،وصلح له االسم فهو :مصل وصابم ،فكما ال ٌقتضً
ُ
فكذلك األمر ،فلو قال خبرا" :صلى زٌ ٌد [صلى زٌ ٌد]( ")3لم ٌقتض التكرار ،وال ٌدل إال على صالة
()4

التكرار

واحدة؛ فكذلك األمر ،ومن حلؾ "لٌفعلن" بر بمرة واحدة ،واستدل من [قال ٌقتضً]
ٌ
قرٌنة تدل على الترك؛ كالنهً ،فإذا ُنهً عن شًء فعلٌه
بؤن علٌه استدامة الفعل حتى تؤتً
ُ
استدامة الترك ،قلنا :إن لفظة النهً تدل على استدامة الترك ،بخالؾ الفعل ،واستدلوا بقضٌة
الشارب حٌن قال لهم رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-اضربوه)( ،)5فضربوه وكر ُروا علٌه،
فلو لم ٌقتض األم ُر تكرار المؤمور لما كر ُروا علٌه الضرب ،ولما ساغ لهم أن ٌضربوه أكثر مما
األمر من الضرب ،قٌل لهم :إن قوله -علٌه السالم( :-اضربوا الشارب) مقترنٌ بقرٌنة
ٌقتضً
ُ
ؼٌر مجرد من
[الردع]( )6والزجر ،وال
ٌنزجر بؤدنى ما ٌق ُع علٌه اس ُم الضرب ،فكؤن األمر ههنا ُ
ُ
ٌ
عكس علٌهم بضربه أبدا حتى
القرابن ،بل معه
قرٌنة تدل على التكرار وهو الردع والزجر ،و ٌُ ُ
ٌموت.

) (6العنوان الذي بٌن المعكوفٌن من إضافة المحقق.
) (7اختلؾ فً األمر المجرد العاري من القرابن هل ٌفٌد المرة أو التكرار؟ فذهب الجمهور إلى أنه ال ٌدل بذاته على التكرار
وال على المرة ,وإنما ٌفٌد طلب الماهٌة من ؼٌر إشعار بالوحدة أو الكثرة ,وذهب أبو إسحاق االسفراٌٌنً إلى أنه ٌفٌد التكرار
المستوعب لزمان العمر ,وقٌل إنه ٌفٌد المرة الواحدة وٌنسب إلى الشافعً ,وقٌل بالوقؾ وهو رأي أبً بكر الباقبلنً
وجماعة من الواقفٌةٌ .نظر :الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج ,7ص; .66أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج,6
ص .658الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص .96الشٌرازي( ,اللمع) ,ص .69الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .798السمعانً,
(قواطع األدلة) ,ج ,6ص .;:الؽزالً( ,الستصفى) ,ص .88:الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .98اآلمدي( ,اإلحكام),
ج ,7ص .876القرافً( ,شرح تنقٌح الفصول) ,ص .685السبكً( ,اإلبهاج) ,ج ,7ص .98الزركشً( ,البحر المحٌط),
ج7و ص .88:الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.79:
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (ب) ,والعبارة فً (ج)" :واستدل من رأى التكرار".
) (:أخرجه البخاري ( ,);777كتاب الحدود :باب الضرب بالجرٌد والنعال .وأبو داود ( ,)9977كتاب الحدود :باب فً حد
الخمر .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة .ولفظه :أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أتً برجل قد شرب ,فقال( :اضربوه) ,قال
أبو هرٌرة :فمنا الضارب بٌده ,والضارب بنعله ,والضارب بثوبه ,فلما انصرؾ ,قال بعض القوم :أخزاك هللا ,فقال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم( :ال تقولوا هكذا ,ال تعٌنوا علٌه الشٌطان).
);( ساقط من (ج).
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()6

األمر كثٌرة ,مثل الوجوب أو الندب أو اإلباحة
الشرح :قال المفسر :القرابن التً تقارن
أ

على

قول الواقفٌة ,وعلى قولنا مثل اإلباحة والندب والتهدٌد والتعجٌز واإلهانة والتكوٌن والتمنً
()7

واإلكرام ,وؼٌر ذلك من [جمٌع]

المصارؾ التً أشرنا إلٌها فٌما مضى ,والقرابن هنا لٌست

بتلك ,وإنما ٌتكلم هنا على قرابن االستدامة أو االقتصار على أدنى ما ٌتناوله اللفظ ,واألكثر من
أهل األصول والفقهاء على حمل األمر المجرَّ د على [فعل]

()8

مرة واحدة ,فإذا قال اآلمر لؽٌره:

أ
خرج من عهدة األمر ,واستد َّل من قال بنفً التكرار بقوله تعالى
فتصدق مرة واحدة فقد
"تص َّدق"
أ
اقتصر
فً آٌة الوضوء :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ المابدة ; :اآلٌة ,باتفاق الجمٌع أنه إن
أ
الؽسل أنه ٌجزٌه ,وأن تكرار أ
وأسبػ أ
أ
الؽسل إنما هو فضٌلة وندب.
واستوعب الجارح أة
على واحدة
أ
قال المازري فً شرح البرهان(" :)9اختلؾ أصحابنا فً هذه المسؤلة ,والذي ٌنصره القاضً عبد
():

الوهاب

اختلؾ من تكلم من أصحابنا على هذه
أنه ٌحمل على مرة واحدة .وقال أٌضا" :وقد
أ

المسؤلة ما مقتضى مذهب مالك؟ فذهب بعضهم إلى أن مقتضى مذهبه حمل األمر على مرة
واحدة ,وأشار ابن خوٌزمنداد(;) إلى أن مقتضى مذهبه التكرار؛ تعلقا منه بقوله :إن المتٌ ِّمم ٌتٌ َّمم
لكل صبلة ,ولكنه مع هذا تردد فً االستقراء عنه ,قال :وقد قال فً التملٌك أنه لو أأ أم أر امرأ أته أن
أ
أ
الطبلق لم ٌلزمه إال مرة واحدة ,واختار لنفسه
نفسها لم تملك منه إال مرة واحدة ,ولو أوقعت
تطلق أ
مما تردد فٌه عن مالك حمل األمر على التكرار .وعمدة من صار إلى التكرار استشهاد بقٌاس
وعادة فً التخاطب ,أما القٌاس فلهم فٌه مسلكان :ضمنً ومطلأق؛ فؤما المطلأق فإنهم ٌقولون:
) (6فً (ب) و (ج)" :مثل الوجوب والندب واإلباحة" بالعطؾ بالواو بدل "أو".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ج).
) (9المازري( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,مصدر سابق ,ص .75:ملخصا.
) (:القاضً أبو محمد عبد الوهاب بن علً بن نصر بن أحمد التؽلبً البؽدادي (ت977:هـ) ,الفقٌه المالكً ,كان فقٌها أدٌبا
شاعرا ,ولد فً بؽداد ,وتولى القضاء بها ,ورحل إلى الشام ,ثم توجه إلى مصر وتوفً فٌها ,من مصنفاته :كتاب "التلقٌن",
وله كتاب " المعونة " و"النصرة لمذهب مالك" ,و"شرح المدونة" ,وؼٌر ذلكٌ .نظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,ج,8
ص .769الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,ج ,69ص .757الزركلً( ,األعالم) ,ج ,9ص.689
);( محمد بن علً بن إسحاق بن خوٌز منداد (ت895:هـ) ,وٌقال :خواز منداد ,الفقٌه المالكً البصريٌ ,كنى أبا عبد هللا,
وقٌل هو :محمد بن أحمد بن عبد هللا بن خواز منداد ٌ ,كنى أبا بكر  ,تفقه على أبً بكر األبهري وؼٌره .وصنؾ كتبا كثٌرة
منها :كتابه الكبٌر فً الخبلؾ ,وكتاب فً أصول الفقه ,وكتاب فً أحكام القرآنٌ .نظر :ابن فرحون ,إبراهٌم بن علً بن
محمد الٌعمري( ,ت799:هـ)( ,الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب) ,تحقٌق :د محمد األحمدي أبو النور ,بدون
طبعة ,دار التراث -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ج .779 ,7ابن حجر ,أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد العسقبلنً (ت8:7:هـ),
(لسان المٌزان) ,تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,ط ,6دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت6978( ,هـ7557 -م) ,ج.7
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األمر أمر باإلقدام واإلٌقاع ,واألمر والنهً
النهً فً معناه أمر؛ ألنه أمر بالكؾ والترك ,كما أن
أ
النهً ٌحمل على التكرار والدوام فكذلك األمر.
مقتضٌان ,لكنَّ هذا فعل وهذا ترك ,وقد علم أن
أ
األمر بالشً نهً عن ضده ,أال ترى أن السٌد إذا قال لعبده" :تحرَّ ك" فقد
وأما الضمنً فقد علم أن
أ
النهً عن السكون ,وإذا أ
سكون العبد منهً عنه ,ال من جهة التصرٌح بالنهً
ثبت أن
تضمن قوله
أ
أ
استٌعاب األزمان؛ تض َّم أن ذلك
عنه ولكن من جهة تضمن األمر ,وكان النهً على الجملة ٌقتضً
أ
استٌعاب الزمان بفعل المؤمور به ,إذ ال ٌص ُّح استٌعاب األزمان بمجانبة السكون المنهًِّ
ال محال أة
أ
عنه ضمنا إال بؤن ٌستوعب الزمان بفعل الحركة المؤمور بها تصرٌحا .وأما عادة التخاطب فإنهم
ٌقولون :قد أحس أن االستثناء فً عادة التخاطب فً مثل هذا األمر الذي نتكلم علٌه ,فإذا قال السٌد
لعبده" :كل" أحس أن أن ٌقول له" :إال فً رمضان" ,فلو كان األمر متحدا لم ٌجز االستثناء منه؛ ألن
بعض له ,وأما الذٌن صاروا إلى أن األمر ٌحمل على
االستثناء إخراج بعض من كل ,والواحد ال
أ
مرة واحدة فإنهم ٌعتمدون على القٌاس على أ
الخ أبر وال أق أسم ,فٌقولون :إذا قال القابل" :أك أل زٌد,
وتص َّد أق عمرو" فإن مقتضى ذلك أكلة واحدة ,وصدقة واحدة ,فلٌكن األمر كذلك ,وٌستشهدون
ؾ
على هذا بؤن من قال لوكٌله" :اشتر لً ثوبا" فإنه إنما ٌلزمه شراء ثوب واحد ,وكذلك من أحلأ أ
الدار" فإنه ٌبرُّ بدخلة واحدة ,بخبلؾ الحنث؛ فإنه متى قال" :ال دخلت الدار" أح أن أ
ث متى
"لٌدخلنَّ
أ
أ
الحنث كالنهً ,والنهً مستوعب ,وال أبرُّ كاألمر ,واألمر ؼٌر مستوعب,
ما دخ أل الدار؛ ألن
واستدلوا أٌضا بؤن الموقع فعلأه مرة واحدة ٌسمى مطٌعا وممتثبل ,ولوال أن ذلك مقتضى األمر لم
أٌحسن وصفه بذلك".
قال ابن رشٌق فً شرح المستصفى(" :)6األمر من أقسام الكبلم على ما عرؾ ,والنظر فٌه فً
ح ِّده وحقٌقته ,ثم فً صٌؽته ,ثم فً حكمه من الفور والتراخً ,والوجوب والندب ,والتكرار
األمر إذا ورد مطلقا
الوقؾ أن
واالتحاد" .قال ابن رشٌق(" :)7ذهب أكثر األصولٌٌن إال من رأى
أ
أ
زي إلى فرقة من الناس اقتضاء اللفظ التكرار ,وهو اختٌار األستاذ أبً
ال ٌقتضً التكرار ,وع أ
إسحاق اإلسفراٌٌنً( .")8قال المفسر :هو من الشافعٌة ,وإٌاه ٌعنً الشٌخ بقوله" :خالفا للشافعٌة".
وجوب تكرار الفعل ال بد له من دلٌل ,ولٌس فً
قال ابن رشٌق(" :)9والدلٌل القاطع فً ذلك أن
أ
وجب
اللفظ تعرض ألكثر من وقوع الفعل ,والفعل ٌتحقق بفعل مرة واحدة ,ولو لم ٌخرج بها عن م أ
اللفظ لما ع َّد ما ٌؤتى به ثانٌا تكرارا ,بل كان تتمة لموجب الخطاب ,فلما سمًِّ هذا تكرارا د َّل على
) (6ابن رشٌق( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.:68
) (7ابن رشٌق( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.:7:
) (8األستاذ أبو إسحاق األسفراٌٌنً ,إبراهٌم بن محمد بن إبراهٌم بن مهران (ت968:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (9ابن رشٌق( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.:7:
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أ
ب اللفظ بما أتى به ,فبل تبقى فً اللفظ داللة على ما سواه .قال :فإن قٌل فلو أف َّسر
أنه
وج أ
وافق م أ
واستٌعاب
تكرار الفعل
لفظه بالتكرار هل ٌكون ف َّسره بما ال أٌحتمله اللفظ؟ قلنا :إذا قال "أردت به
أ
أ
مر به
الزمان" قٌل له :لٌس فً اللفظ داللة على أكثر من وقوع الفعل ,فإن فعل مرارا فقد أف أع أل ما أ أ
أ
أ
ٌتصدق بنصؾ دٌنار فتصدق
فؤعتق رقابا ,أو أم أر أن
وزادأ علٌه ,كما أنه لو أم أر بعتق رقبة
بدٌنار.
قال( :)6فللمخالؾ ثبلث شبه؛ إحداها :أن قوله" :صم" كقوله" :ال تصم" ,وإنما ٌفترقان فً اتصال
لفظة "ال" ,ثم قوله" :ال تصم" ٌع ُّم نف أً جمٌع الصوم ,فٌتعٌن أن ٌكون كذلك قوله" :صم",
والجواب من وجهٌن؛ أحدهما :أن نقول هذا قٌاس فً اللؽة ,وقد قلنا إن اللؽ أة ال تثبت قٌاسا,
األمر لٌس كما زعمتموه؛ ألن قوله" :ال تصم" نفً؛ فمقتضاه أن ال ٌوقع
والجواب الثانً :أن
أ
لموجب لفظ النفً ,بخبلؾ قوله" :صم" فإنه إثبات ,وٌحصل
وقع صوما كان مخالفا
أ
صوما ,فإذا أ أ
الثبوت بفعل مرة واحدة ,وٌتحقق ذلك فً الٌمٌن؛ فإنه [لو حلؾ "ال ٌدخل الدار" فدخلها مرة
ترك بعد ذلك دخولأها بقٌ أة العمر]( ,)7ولو حلؾ "لٌدخل َّنها" فدخلها مرة واحدة برَّ ٌمٌ أنه,
أح أنث ,ولو
أ
ولوال تحقق موافقة اللفظ فً البرِّ بمرة واحدة ,ومخالفته فً الحنث؛ لما أبرَّ وال أح أنث .الشبهة
األمر بالشًء نهً عن ضده ,فقوله" :تحرَّ ك" وقوله" :ال تسكن" سواء ,ولو قال" :ال
الثانٌة :أن
أ
كون
تسكن" لزمته الحركة دابما ,فكذلك قوله" :تحرَّ ك" لزمته الحركة دابما ,الجواب :قد أبطلنا
أ
األمر بالشًء نهٌا عن ضده ,ولو سلِّم فالنهً مستفاد من األمر ,فٌكون على حسب األمر ,فإذا كان
األمر دابما كان النهً عن الضد دابما ,وإن كان مقصورا كان النهً عن ضده كذلك ,فإنه لو قال
أوامر الشرع محمولة
مثبل" :صم ٌوم االثنٌن" كان النهً عن الفطر فٌه ال دابما .الشبهة الثالثة :أن
أ
على التكرار ,فٌدل أن اللف أظ موضوع له ,قلنا :أوامر الشرع فً قصرها وتكرارها مقصورة على
حسب الدلٌل الدال على ذلك ,فالح ُّج ٌجب مرة فً العمر ,والزكاة فً العام مرة واحدة ,والصبلة
فً الٌوم واللٌلة خمس مرات ,مرة لكل صبلة ,على أن ما استشهدتم به حجَّ ة علٌكم ال لكم ,فإن
لوجب استٌعاب الزمان بهذه األوامر,
تلك األوامر ال ٌستوعب فٌها الزمن ,فلو كان األمر ٌتكرر
أ
فحٌث لم ٌجب استٌعاب الزمان بطل ما رمتموه".
قال المفسر :الواقفٌة إنما توقفوا فً الزابد على المرة الواحدة ال ؼٌر ,وسلموا فً المرة الواحدة,
وقالوا :محال أمر ؼٌر معلق بمؤمور ,والمرة الواحدة متفق علٌها ,وٌستحٌل تحقق األمر دونها,
قال الواقفٌة :المسؤلة محتملة وكل محتمل فبل ٌجوز الهجوم على أحد محتمبلته إال بدلٌل ,ونحن
) (6الكبلم البن رشٌق.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
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نقؾ ,والدلٌل على احتمالها عندهم حسن استفهام اآلمر عن مراده ,أال ترى أن السٌد إذا قال لعبده:
()6

"زر فبلنا" أحس أن منه أن ٌستفه أمه عن مراده ,هل أراد زٌارة واحدة أو [أراد]

زٌارة تتكرر؟

فلوال االحتمال ما أحس أن السإال ,ومن أدلة الواقفٌة أٌضا قالوا :فعل األمر مشتق من المصدر,
والمصدر مبهم ما لم ٌقع فٌه التعدٌد والتحدٌد ,فالضرب للواحدة وللمابة واأللؾ ,والقلٌل والكثٌر,
وكذلك األمر؛ فٌتعٌن الوقؾ .وقول الشٌخ فً أ
الخ أبر إنه ٌقتضً االتحاد فلٌس من اإلنصاؾ( ,)7بل
هو مبنً على إٌقاع الفعل ال ؼٌر ,فٌصلح أن تقول" :صلى زٌد صبلة واحدة ,وصلى صبلتٌن,
()8

وصلى صلوات" ,فٌتناول "[صلى]

زٌد" هذه المحتمبلت كلها ,وضرب الشارب

()9

مبنً على

ؼرض مطلوب من ضربه ,فلٌس هو بمجرد وال خال من القرابن ,والكبلم على ما ال قرٌن أة معه,
وهللا أعلم.
خالؾ األمر،
أصل :واستدلوا بؤن لو حلؾ ال ٌفعل ُ الشًء لم ٌب ّر إال باستدامة الترك ،قلنا :النه ًُ
ُ
ُ
االستدامة فً النهً
ومقتضاهما مختلؾ ،فإنما ٌدل النه ًُ على عكس ما فً األمر( ،)5فإذا كانت
فؤحرى أال تكون فً األمر ،بل هو األولى ،واستدلوا بتكرار الصالة والزكاة والصٌام ،فعورضوا
بالحج ،واستدلوا بتكرار االعتقاد ،فعورضوا بمؤمور مرة واحدة ،أو بمرار محدودة؛ أنه ٌبرأ
تكرار الفعل ،والدلٌل ُ الدال قول ُ رسول هللا-
وٌجب علٌه تكرا ُر االعتقاد وال ٌجب علٌه
بالعدد،
ُ
ُ
صلى هللا علٌه وسلم( :-إذا أمر ُتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم وإذا نهٌ ُتكم عن شًء
فانتهوا)( ،)6وقد تعلق الفرٌقان بهذا الحدٌث ،ولكل ُمتعلق ،أما األولون قالوا :التحدٌ ُد قد وقع
وأقله االستطاعة ،وقال آخرون :فلو استطاع األبد لكان علٌه مثل ُ ما علٌه فً استدامة النهً
حتى ٌقع التحدٌد ،والكل قاصر ،والذي ٌتوجه إلٌه الحدٌث أنه إن قدر أن ٌفعل ذلك الشًء
[كله]

()٧

فعله وإن لم ٌقدر إال على بعضه فعل ما قدر علٌه ،أال تراه ٌقول( :فؤتوا منه ما

) (6ساقط من (أ) و (ب).
)ٌ (7شٌر إلى قول صاحب المتن" :فكما ال ٌقتضً الخبر التكرار ,فكذلك األمر...إلخ".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (أ)" :وضرب الضارب" وهو تصحٌؾ .والشارح ٌشٌر هنا إلى المثال الذي ذكره صاحب المتن فً شارب الخمر,
وا لذي قال لهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :اضربوه) ,وقد بٌن صاحب المتن كما سبق أن األمر بالضرب فً هذا المثال
ؼٌر مجرد من القرابن ,بل هو مقترن بقرٌنة الردع والزجر ,وهذا ما ٌعنٌه الشارح بكبلمه هذا.
) (:فً (ب) و (ج)" :فإنما ٌدل األمر على عكس ما فً النهً".
);( أخرجه الربٌع ( ,) 899كتاب الحج :باب فً فرض الحج ,من حدٌث أنس بن مالك .وأخرجه مسلم ( ,)6887كتاب
الحج :باب فرض الحج مرة فً العمر .والنسابً ( ,)7;69كتاب مناسك الحج :باب وجوب الحج .كبلهما من حدٌث أبً
هرٌرة.
) (7ساقط من (أ).
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ُ
األلٌق برأفة الرحٌم ،أن ٌقصرهم على أدنى ما ٌق ُع لهم به
استطعتم) ،ولم ٌُرد تكرارهم ،وهو
االسم ،وأما الدوام فشاق ،وأما ما ذهب إلٌه اآلخرون فربما أن ٌكون ندبا ،أ ُمروا أن ٌفعلوه ما
استطاعوا بدلٌل قوله عز وجل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ الحج ،٧٧ :أي داوموا على فعل الخٌر،
ودلٌل ٌ آخر أن سراقة بن مالك

()0

()2

أو األقرع بن حابس

سؤل رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-

عن فرٌضة الحج :أللعام أم لؤلبد؟ فانتهره رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وقال( :لو ُ
قلت نعم
لوجبت ،ولو وجبت لم تفعلوا)( ،)3فدل أن أهل اللسان عولوا [على الدوام]( ،)4ولو لم ٌعقلوه من
ُ
حٌث انتهره النبً -علٌه السالم[ -دل]( )6على الدوام
كالمهم لما ذهب عنهم( ،)5وعكس اآلخرون
حتى قصره(111111111111111111111111111111111111111111111 ،)٧

) (6سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو المدلجً الكنانًٌ ,كنى أبا سفٌان ,كان ٌنزل قدٌدا ,وسإاله لرسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم كان فً العمرة :ألعامنا هذا أم لؤلبدٌ .عد سراقة بن مالك فً أهل المدٌنة ,وٌقال :إنه سكن مكة ,شهد
حنٌنا ,وقد كان قال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :كٌؾ لك أذا لبست سواري كسرى) ,فلما أتً عمر بسواري كسرى
دعا سراقة بن مالك فؤلبسه إٌاهما .روى عنه من الصحابة ابن عباس ,وجابر ,وروى عنه سعٌد بن المسٌب ,وابنه محمد بن
سراقة ,مات سراقة بن مالك سنة أربع وعشرٌن فً صدر خبلفة عثمان ,وقٌل إنه مات بعد عثمانٌ .نظر :ابن عبد البر,
(االستٌعاب) ,ج ,7ص .:86ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,ج ,7ص .967النووي( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,ج ,6ص.759
المزي( ,تهذٌب الكمال) ,مصدر سابق ,ج ,65ص.769
) (7األقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفٌان بن مجاشع ,هو من المإلفة قلوبهم ,وقد حسن إسبلمه ,قدم على النبً
صلى هللا علٌه وسلم مع عطارد بن حاجب بن زرارة ,والزبرقان بن بدر ,وقٌس بن عاصم ,وؼٌرهم من أشراؾ تمٌم بعد
فتح مكة ,وقد كان األقرع بن حابس التمٌمً ,وعٌٌنة بن حصن الفزاري شهدا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فتح مكة,
وحنٌنا ,وحضرا الطابؾ .فلما قدم وفد تمٌم كان معهم ,وفٌهم نزل قوله تعالى" :إن الذٌن ٌنادونك من وراء الحجرات أكثرهم
ال ٌعقلون" (الحجرات ,)9:وقد قٌل إنه قتل بالٌرموكٌ .نظر :ابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,ج ,7ص .77ابن عبد البر,
(االستٌعاب) ,ج ,6ص .658ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,ج ,6ص .7;9ابن حجر( ,اإلصابة) ,ج ,6ص.7:7
) (8الحدٌث السابق نفسه ,وقد صرح الربٌع بن حبٌب أن السابل كان األقرع بن حابس ,ولم ٌصرح بالسابل عند مسلم
والنسابً ,ولفظه عند الربٌع من حدٌث أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صلى ذات ٌوم فجلس فقال( :سلونً
عما شبتم وال ٌسؤلنً أحد منكم عن شًء إال أخبرته به) ,قال األقرع بن حابسٌ :ا رسول هللا الحج علٌنا واجب فً كل عام؟
فؽضب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى احمرت وجنتاه وقال( :والذي نفسً بٌده لو قلت نعم ,لوجبت ,ولو وجبت لم
تفعلوا ,ولو لم تفعلوا لكفرتم ,ولكن إذا نهٌتكم عن شًء فانتهوا ,وإذا أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم) .أخرجه الربٌع
( ,)899كتاب الحج :باب فً فرض الحج.
) (9ساقط من (ج).
) (:فً (ب) و (ج)" :ولو لم ٌعقلوه من خطابهم" والمعنى واحد .ومعنى قوله" :لما ذهب عنهم" أي لما خفً عن الصحابة
هذا المعنى ,وهم أرباب اللؽة والفصاحة.
);( ساقط من (ج).
) (7أي حتى قصر وجوب الحج على مرة واحدة.
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وقال اآلخرون :إنما أخذ علٌهم من طرٌق الشرع ال من طرٌق اللسان(.)0
الشرح :قال المفسر :قوله" :واستدلوا بؤن لو حلؾ ال ٌفعل ُ الشًء لم ٌبر إال باستدامة الترك",
أ
األمر ال
فرز( )7ما بٌنهما؛ لٌدل بذلك على أن
إنما مراده أن ٌم ٌِّ أز بٌن األمر والنهً ,وٌقرِّ أر
أ
االستٌعاب واالستدامة ,فقال" :النه ًُ
النهً ٌقتضً
واستٌعاب الزمان ,وأن
ٌقتضً االستدام أة
أ
أ
أ
األمر خبلؾ
وجب النهً االستدامة؛ ألن
خالؾ األمر"ٌ ,عنً إن اقتضى األمر عد أم االستدامة است
أ
أ
ُ
النهً ,وهذا الذي صار إلٌه ال ٌطرد؛ فإن فً األمر ما هو مستدام مستوعب الزمان؛ كاألمر
والوالٌة والبراءة ,والخوؾ والرجاء ,واألمر بالكؾ عن الذنوب ,والتوبة ,وؼٌر ذلك
باالعتقاد ,أ
مما ال ٌحصى فً الشرع؛ ألنه مؤمور باستدامة ذلك كله واستٌعاب الزمان.
قال المازري فً شرح البرهان(" :)8رأٌت فً تصانٌؾ من األصول ال تحصى كثرة حكاٌ أة االتفاق
النهً المطلأق ٌحمل على االستٌعاب لؤلزمنة باالجتناب ,فمن مصرح باالتفاق على ذلك
على أن
أ
ومن مشٌر إلٌه ,لكن القاضً عبدأ الوهاب

()9

كر أن من الناس من أجراه مجرى األمر فً
ذ أ

اقتضابه الكؾ مرة واحدة ,ولم ٌس ِّم فً بعض تصانٌفه من صار إلٌه ,والقاضً وؼٌره من أبمة
المتكلمٌن أجروه مجرى األمر فً أنه ال ٌقتضً االستٌعاب ,فهإالء ال ٌطالبون بالفرق بٌنه وبٌن
األمر إذا قالوا إن األمر ال ٌقتضً االستٌعاب .وأما الجمهور الصابرون إلى أن النهً ٌقتضً
االستٌعاب بخبلؾ األمر فقد أكثروا من ذكر الفروق بٌنهما ,فقالوا :إنما فرقنا بٌنهما لقوله -علٌه
السبلم( :-إذا أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم وإذا نهٌتكم عن شًء فانتهوا)( ,):فؤنت تراه -
أ
وأشار باإلطبلق إلى حملها
وأطلق النواهً,
األوامر باالستطاعة
صلى هللا علٌه وسلم -كٌؾ علَّ أق
أ
أ
ُّ
ُّ
ٌشق إذا تكرر ,وقٌل
ٌشق ولو تكرر ,والفعل
االجتناب ال
على االستٌعاب ,وقٌل الفرق بٌنهما أن
أ
النهً ٌد ُّل على قبح المنهً عنه ,والقبٌح ٌجب اجتنابه أبدا ,واألمر ٌدل على
الفرق بٌنهما أن
أ
الحسن ,والحسن ٌكون حسنا وال ٌجب ,وقٌل الفرق بٌنهما أن العاد أة جارٌة بالفرق بٌنهما فً
التخاطب ,فالنواهً ٌ فهم منها االستٌعاب بخبلؾ األوامر ,أال ترى أن السٌد إذا قال لعبده" :ال
ٌستفسر عن االتحاد أو
تقابح الناس ,ال تإذ الجار" إلى ؼٌر ذلك من أمثاله؛ لم أٌحسن من العبد أن
أ
) (6أي إنما خفً عن الصحابة هذا المعنى ال لكون اللفظ ال ٌدل على الدوام ,بل هو دال علٌه لؽة ,ولكن عدم داللته علٌه
إنما هو مستفاد من جهة الشرع ال من جهة اللؽة.
) (7فً (ب)" :وٌفرز فرق" ,وفً (ج)" :وٌقرر فرق" ,والمعنى فً الجمٌع واحد.
) (8المازري( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,مصدر سابق ,ص ,758باختصار.
) (9القاضً أبو محمد عبد الوهاب بن علً بن نصر بن أحمد البؽدادي (ت977:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (:سبق تخرٌجه.
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التكرار ,بل ٌفهم من هذا استٌعاب األزمنة ,ولو قال له" :أعط فبلنا ثوبا ,تص َّدق على هذا المسكٌن
بدرهم" لم ٌفهم منه االستٌعاب".
وقول الشٌخ" :واستدلوا بتكرار الصالة والزكاة والصٌام فعورضوا بالحج" ,إنما أشار الشٌخ ههنا
تكرار الصبلة إنما ثبت
إلى تقابل الدعوتٌن ,فإن تقابلتا [تقاومتا ,وإن تقاومتا]( )6أس أق أطتا ,ومراده أن
أ
الشرع قرٌنة التكرار ,وكذلك الحج إنما ا َّتحدأ بالشرع ال
بالشرع ال بنفس األمر المجرد ,فكؤنَّ
أ
ب استدامته بالشرع ال بنفس األمر,
بنفس األمر ,فهذا وجه التقابل ,وكذلك االعتقاد إنما أو أج أ
وخرج من عهدة األمر؛ فهذا باإلجماع,
أطاع وامتث أل
ومعارضتهم بمؤمور بؤمر محدود أنه إذا أف أع أل
أ
أ
أ
ثبلث ضربات" فإذا أف أع أل فقد امتثل ,وال
فإن السٌد إذا قال لعبده" :اضرب الدا َّبة ضربة واحدة ,أو
تكرار علٌه ,هذا كله ومثله مما ٌعرؾ باإلجماع والشرع ,فكؤنه قرابن ,واألمر فٌها ؼٌر عار وال
أ
مجرد ,والكبلم على األمر المجرد العاري ,وأما حدٌث األقرع أو سراقة فإنه استد َّل به الفرٌقان
المؤمور ال ٌبرأ بفعله
التكرار واجب وأن
وتم َّس أك به الخصمان ,فقال أهل التكرار :لوال ما أعل أم أن
أ
أ
()7

مرة لما أسؤل عنه ,أال ترى أنه لم ٌسؤل عن "الناس"

فً قوله :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ آل

األمر ال ٌتكرر,
عمران ,97 :وقال أهل االتحاد :لوال ما أعل أم رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أن
أ
ب
وأن المؤمور ٌبرأ بفعله مرة واحدة ,وٌخرج من عهدة األمر بؤدنى ما ٌقع علٌه االسم؛ لما أؼض أ
ؼضب من كثرة السإال وكثرة المرادأ دأ ة ,واإللحاح فً
ولما انتهر السابل ,وقال اآلخرون :إنما
أ
السإال؛ كسإال بنً إسرابٌل فً وصؾ البقرة ,ومنه قوله تعالى :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﮊ المابدة ,656:وهللا أعلم.

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :أال تراه لم ٌسؤل عن الناس".
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[األمر إذا تكرر هل ٌقتضً التكرار؟]

األمر إذا تكرر ال ٌقتضً تكرار المؤمور به ،وقال بعضهمٌ :قتضً التكرار ،واألول ُ أصح،
فصل:
ُ
()3

مذهب الفقهاء الثالثة :أبً حنٌفة ،ومالك ،والشافعً( .)2وقالوا[ :إنه]
وهو
ُ

لٌس فً تكراره

فابدةٌ ؼٌر التؤكٌد ،والذي ٌدل علٌه اللفظ األول هو الذي ٌدل علٌه اللفظ الثانً ،وقالوا :إن اللفظ
()4
أمر مظنون ،وكما أن األمر
الثانً ٌحتمل ُ االستبناؾ فوجب تكرا ُر الفعل لتكرار اللفظ ،قلنا  :هذا ٌ

ندع األصل إلى الفصل ،ودلٌل آخر أن السٌد إذا قال لعبده:
ٌحتمل ُ الوجوب والندب ،ولسنا ُ
"اسقنً اسقنً" أنه ال ٌتكر ُر سق ٌُه مرتٌن لتكرار لفظه مرتٌن ،فكذلك ههنا ،وهذا إذا تكرر بلفظ
واحد ،وبلفظٌن مختلفٌن معناهما واحد ،وأما إذا تكرر األم ُر بلفظٌن مختلفً المعنى واللفظ فذنك
مؤموران ٌجب امتثالهما ،وأما إن اتفق المعنى واختلؾ اللفظ فذلك مؤمو ٌر واحد ،وكذلك فً كل

) (6العنوان الذي بٌن المكوفٌن من إضافة المحقق.
) (7فً هذه المسؤلة ال بد من تحرٌر محل النزاع ,فإن األمر إذا تكرر واختلؾ المعنى المؤمور به حمل كل واحد منهما على
وجوب المؤمور به ,نحو "وأقٌموا الصبلة وآتوا الزكاة" (البقرة ,)98:إال إن صرفته قرٌنة عن الوجوب نحو "كلوا من ثمره
إذا أثمر وآتوا حقه ٌوم حصاده" (األنعام)696:؛ فإن اإلجماع صرؾ األكل عن الوجوب .وإن اتفق المعنى واختلؾ متعلقه
نحو :صل ركعتٌن صل أربع ركعات؛ دل على تكرار الفعل المؤمور به .وأما إن تكرر األمر واتفق متعلقه ,فإما أن ٌكون
بحرؾ العطؾ أو ال ,فإذا كان بحرؾ العطؾ نحو :صل ركعتٌن وصل ركعتٌن ,فالتؤسٌس أولى؛ ألن التؤكٌد بواو العطؾ لم
ٌعهد أو قلٌل .وإن لم ٌكن هناك عطؾ :فإما أن ٌوجد ما ٌمنع التكرار عادة ,أو عقبل ,أو شرعا ,أو بسبب التعرٌؾ؛ مثال
التعرٌؾ :صل ركعتٌن صل الركعتٌن ,فإن األمر الثانً هو األول ,ومثال ما ٌمنع التكرار عادة نحو :اسقنً ماء اسقنً ماء؛
فإن دفع الحاجة بمرة واحدة ؼالبا قرٌنة تمنع التكرار عادة ,ومثال ما ٌمنع التكرار عقبل نحو :اقتل زٌدا اقتل زٌدا؛ فإن العقل
ٌمنع القتل مرتٌن ,ومثال ما ٌمنع التكرار شرعا نحو :أعتق عبدك أعتق عبدك؛ ألن الشرع ٌمنع تكرار العتق .هذا إذا وجد
ما ٌمنع التكرار ,أما إذا لم ٌوجد ما ٌمنع التكرار ,فهذا الذي وقع الخبلؾ فٌه ,القول األول ٌحمل على التؤكٌد ألن الؽالب فً
التكرار إرادة التؤكٌد ,قال به الصٌرفً ,واختاره صاحب المتن هنا ,ونسبه إلى أبً حنٌفة ومالك والشافعً ,وفً ذلك نظر,
والقول الثانً ٌجب تكرار المؤمور به بتكرار األمر ألن كل واحد منهما لو انفرد ألوجب فعبل ,وقد صححه أبو إسحاق
الشٌرازي ,ونسبه ابن برهان إلى الجمهور ,وقال بعض بالتوقؾ ,وهو رأي القاضً الباقبلنً وؼٌره من الواقفٌةٌ .نظر:
الجصاص ,أبو بكر أحمد بن علً الرازي الحنفً (ت875:هـ)( ,الفصول فً األصول) ,تحقٌق :د عجٌل جاسم النشمً,
ط ,7وزارة األوقاؾ -الكوٌت6969( ,هـ6999 -م) ,ج ,7ص .6:5الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج .689 ,7أبو
الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,6ص .678الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص .:6الشٌرازي( ,اللمع) ,ص .6:الجوٌنً,
(التلخٌص) ,ج ,6ص .86:الرازي( ,المحصول) ,ج ,6ص .6:5الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,7ص .897الشماخً,
(شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .797السالمً (طلعة الشمس) ,ج ,6ص.6:8
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (أ) و (ج)" :لتكرار اللفظ هنا" وهذا تصحٌؾ.
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فعل ال ٌتكرر؛ كقولك" :أعتق عبدك [أعتق عبدك]( ")0أو "اقتل زٌدا [اقتل زٌدا]( ،")2وأما
فٌجب االمتثال فٌهما؛ كقوله" :اضرب زٌدا اضرب عمرا" ،وأما
تكرٌ ُر لفظ واحد فً شخصٌن
ُ
عطؾ على نفسه ،ولٌس هناك إال
"اضرب زٌدا واضرب زٌدا" بحرؾ النسق؛ فإن الشًء ال ٌُ ُ
ُ
والنكرات أؼٌار؛ كقول هللا عز وجل:
فعل ُ مرة واحدة ،وأما فً األخبار فتكرا ُر المعارؾ تكرار،
ُ
رأٌت رجال ،فقلت :من هو؟ فقال:
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ الشرح ،6 - 5 :فلو قال:
ُ
لقٌت رجال ،فسقانً الرجل ُ؛ لكان واحدا ،بخالؾ ما لو قلت:
الرجل زٌد؛ لكان واحدا .ولو قلت:
رأٌت رجال ،فسقانً رجل ٌ .ولو قلت :استس ُ
ُ
قٌت رجال ،فسقانً رجل ٌ؛ دل أٌضا على الؽٌرٌة.
()8

الشرح :قال المفسر[ :هذا الفصل]

ٌقع استفساره على وجهٌنٌ ,نبؽً للمحقق أن ٌبلحظهما,

أحدهما :أن ٌعل أم أن من ٌعتقد التكرار فً األمر المجرد العاري ال تفٌد مكالمته فً هذا الفصل ,وال
اعتبار له بما نذكره فً شرح الفصل؛ فإنه صابر إلى التكرار فً األمر الم َّتحد فكٌؾ فً المتكرر.
والثانً :من ال ٌعتقد تكرار االمتثال فً األمر المطلأق فما مذهبه فً األمر المتكرر؟ وهو الذي
نتكلم علٌه ,فنقولٌ :عتبر تكرار األمر الثانً فً لفظه إن كان بلفظ األمر األول أم ال ,فإن كان
أ
نظرت فً معناه والمبتؽى منه ,فإن كان هو المبتؽى من األول؛ كقولك" :ادخل الدار ادخل
بلفظه
وامتنع تكرار االمتثال ,واكتفى بفعله مرة,
الدار" أو "زر زٌدا زر زٌدا" أفادأ التكرار التؤكٌد(,)9
أ
ِّ
وعظم
وإن كان بؽٌر لفظه والمطلوب واحد؛ كقولك" :أكرم زٌدا ,وأحسن إلٌه ,واجتنب إهان أته,
شؤنه" ,فهذا كله تؤكٌد وتحقٌق ,وإن كان بلفظه والمبتؽى منهما مختلؾ؛ كقولك" :أعط زٌدا درهما
قضاء لدٌنه ,وأعطه درهما إحسانا إلٌه" فهما درهمان ,وتكرار االمتثال فٌهما واجب ,وإن كان
بؽٌر لفظه والمبتؽى منه ؼٌر المبتؽى من األول؛ كقولك" :زر زٌدا ,وجانب عمرا" حم أل الثانً
على االستبناؾ والقطع ,وتع ٌَّن االمتثال مرتٌن.
وقول من قال ٌقتضً التكرار هم القابلون به فً األمر المطلأق ,قال أبو المعالً فً تلخٌصه(:):
تعذر امتثال معقب لؤلمر األول ثم تبله األمر ثانٌا فٌتضمن ذلك اقتضا أء الفعل عودا وفاقا,
"إن
أ
جنس المؤمور به أوال فٌتضمن ذلك اقتضاء مجردا ,بٌدأ أنا
وكذلك إن تعلَّق األمر ثانٌا بما ٌخالؾ
أ
أ
إطبلق القول بتكرار األمر ,فإن لفظ تكرار األمر إنما ٌطلق عند اتحاد
نستبشع فً هذا القبٌل
) (6ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) ,والصواب إثباته.
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) ,والصواب إثباته.
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :فالتكرار للتؤكٌد".
) (:الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.86:
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اختلؾ المؤمور له واألوامر متعاقبة ومترادفة؛ فؤ َّما أن ت أ
نعت بالتكرار
الجنس المؤمور به ,فؤما إذا
أ
ففٌه بعد ,قال :والموانع عن حمله على التكرار تنحصر فً أربعة أقسام؛ أحدها :أن ٌكون التكرار
أ
سبق ثم وردأ ثانٌا ,فٌعلم أن القت أل ال ٌثنى وال أٌتعدد .الثانً :أن
ممتنعا عقبل ,نحو األمر بالقتل إذا
نع التكرار شرعا ,وذلك مثل األمر بالعتق فً عبد معٌن مع العلم بؤنه ال ٌتكرر ,إلى ؼٌر ذلك
ٌمت أ
األمر الثانً
استٌعاب جنس المؤمور به ,فٌعلم أن
مما ٌشبهه .الثالث :أن ٌكون األمر األول متضمنا
أ
أ
أ
جنس ما قدر فً الجنس المسمى .الرابع :قرٌنة حال
استؽرق
األمر األو أل
ال ٌقتضً تجدٌدا ,فإن
أ
أ
العطش" :اسقنً
تقترن بتكرار األوامر تنبا عن التؤكٌد ,وذلك نحو قول السٌد لعبده وقد أج أهدأ ه أ
تحرٌضه على المبادرة إلى السقً ,وٌلتحق بهذا القبٌل عهد أ
سبق بٌن
اسقنً" فلٌس أٌقصد بذلك إال
أ
األمر بالفعل فاعلم أنً أردت بالتكرار االمتثا أل
اآلمر والمؤمور ,وذلك بؤن ٌقول :إذا كررت علٌك
أ
مرة واحدة .فهذه قرابن التؤكٌد".
()0

وقوله" :وقالوا إن اللفظ الثانً

ٌحتمل االستبناؾ" ,القابلون هم الذٌن ٌعتقدون التكرار ,أٌعنون

االستبناؾ والقطع
أن اللف أظ الثانً محتمل للتؤكٌد فٌكون األول هو الثانً وٌبطل التكرار ,وٌحتمل
أ
فٌجب تكرار االمتثال للخروج من أحٌ أرة االحتمال ,فؤجٌبوا بؤن هذا أمر مظنون ولٌس بمتٌقن(,)7
الوجوب عند عدم
والوجوب فؽلَّبنا
الندب
األمر ٌحتمل
وال ٌصار إلٌه إال بدلٌل أو قرٌنة ,وكما أن
أ
أ
أ
أ
القرابن والدالبل -ألنه األصل فً الباب خبلفا للواقفٌة ولمن صار إلى الندب -فكذلك هو عندنا
ص أد به [إلى]( )8الفرع ,وهللا أعلم.
أٌضا فً هذا" ,ولسنا ند ُع األصل إلى الفصل" ,والفصل هنا أق أ
تكرار المعارؾ تكرار" ,فهو ما َّ
مثل به ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
وقوله" :
ُ
ﯝ ﯞ ﯟﮊ المزمل ,6; - 6: :فالثانً هو األول ,وهو تعرٌؾ العهد ,ألن ذكره فً
القرآن كثٌر كقوله :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ آل عمران,6;9 :
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ التوبة ,678 :ثم قال :ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ البقرة,78: :
ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ النساء ,;9 :وباقً الفصل كله بٌِّن واضح ,وهللا أعلم.

) (6فً (أ)" :وقالوا إن اللفظ األول" ,والصواب "اللفظ الثانً" كما مر فً المتن.
) (7فً (ج)" :ولٌس بمتعٌن" وٌبدو أنه تصحٌؾ؛ ألنه فً مقابل األمر المظنون.
) (8ساقط من (ج).
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[األمر المعلق بشرط أو صفة هل ٌقتضً التكرار؟]

فصل :وإذا ُعلق األم ُر بشرط أو صفة فإنه ال ٌقتضً التكرار ،وقال بعضهمٌ :قتضً التكرار()2؛
كقولك" :اخرج إن شبت ،أو إن شاء فالن" ،و"إذا حانت الظهٌرةُ فصل( ،")3أو "اخرج إذا
ُ
والصفة بٌانٌ لوقت الفعل وصفته ،واختلفوا
طلعت الشمس" ،والقول ُ األول أصح ،وإنما الشر ُط
الشمس فصل" أو
أٌضا فً تكرار الشرط والصفة كاختالفهم أول مرة ،وأما إن قال" :كلما طلعت
ُ
ٌجب حمله على التكرار فً قول من قال بالعموم،
"كلما شاء فالنٌ فطلق زوجته( ،")4فإن هذا
ُ
وأما من قال بالوقؾ ومن ال ٌرى التعمٌم فال ٌكرر ،واستدلوا بقوله :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ الجمعة ١ :فؤجابوهم أن القرٌنة فعل ُ رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -ال من جهة األمر.
الشرح :قال المفسر :األمر المعلَّق بالشرط والصفة مختلؾ فً اقتضاء التكرار فٌهما ,كالحال فً
األمر المطلأق الذي لم ٌتعلق بشرط وال صفة سواء ,فالخبلؾ فً الثانً كالخبلؾ فً األول ,فمن
ص أر فٌهما( ,):ومن تو َّقؾ
ص أره على مرة واحدة أق أ
صار إلى التكرار بدءا صار إلٌه عودا ,ومن أق أ

) (6العنوان من وضع المحقق.
) (7حرر بعض العلماء محل النزاع فً هذه المسؤلة بما معناه :أن األمر المعلق على شرط أو صفة ,إما أن ٌكون قد ثبت
كونه علة لوجوب الفعل المؤمور به؛ وذلك كالزنا فً وجوب الحد فً قوله تعالى" :الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد منهما
مبة جلدة" (النور ,) 8:وكالسرقة فً وجوب القطع فً قوله تعالى" :والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما" (المابدة ,)88:أو ال
ٌكون كذلك ,بل الحكم متوقؾ علٌه من ؼٌر تؤثٌر له فٌه؛ كاإلحصان الذي ٌتوقؾ علٌه الرجم فً الزنا .أما األول فاالتفاق
واقع على تكرر الفعل بتكرر الشرط؛ نظرا إلى تكرر العلة؛ ألن الحكم ٌوجد بوجود العلة ,فالتكرار مستند إلى تكرار العلة ال
إلى األمر .وإما إن كان بخبلؾ ذلك فهو محل الخبلؾ .ثم إن الخبلؾ هنا إنما هو على مذهب من لم ٌقل بالتكرار فً األمر
المطلق .وقد ذهب الجمهور إلى أن األمر المعلق بشرط أو صفة ال ٌقتضً التكرار إال بدلٌل ,كاألمر المطلق ,وهو الذي
صححه صاحب المتن هنا ,والقول الثانً أنه ٌقتضً التكرار ,وهناك أقوال أخرى خارجة عن محل النزاعٌ .نظر:
الجصاص( ,الفصول فً األصول) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .697أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,6ص .669أبو
ٌعلى( ,العدة) ,ج ,6ص .77:الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص .97الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .859السمعانً( ,قواطع
األدلة) ,ج ,6ص .78 ,الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .657اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .877اإلٌجً( ,شرح العضد),
ص .6;8السبكً( ,اإلبهاج) ,ج ,7ص .::اإلسنوي( ,نهاٌة السول) ,ص .679الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج,7
ص .888الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .799السالمً( ,طلعة الشمس) ,ج ,6ص.697
) (8فً (أ)" :وإذا جاءت الظهٌرة فصل" والمعنى واحد.
) (9فً (ب) و (ج)" :فطلق زوجتك" بضمٌر المخاطب ,وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (:فً (ب) و (ج)" :قصره فٌهما".

688

صدأ ك زٌد فؤكرمه" كقولك" :أكرم زٌدا" فً
فً الزابد على المرة الواحدة تو َّقؾ ,فقولك" :إن أق أ
()6

أ
رأٌت [زٌدا]
التكرار وعدمه ,وكذلك قولك" :إن

جابعا فؤطعمه ,ومن جاءك عارٌا فؤلبسه

الجابع ,وألبس العرٌان" سواء ال فرق,
[ثوبا]( ")7فهو فً التكرار واالقتصار كقولك" :أطعم
أ
وكذلك القول [فً تكرار األمر بالشرط أو بالصفة كالقول فً تكرار األمر المطلأق]( ,)8وقال بعض
التكرار فً األمر المطلأق وٌقتصر على امتثال مرة واحدة :إن تكرَّ أر األمر المطلأق
من ال ٌرى
أ

()9

بالشرط أو بالصفة فٌلزم منه تكرار الحكم واالمتثال مرتٌن ,ومثال ذلك أن ٌقول له" :إذا دخلت
الدار فطلق امرأتً إذا دخلت الدار فطلق امرأتً" ,أو "إن رأٌ أتنً ضاحكا أو راكبا أو مادحا أو
ذاما فؤعتق من رقٌقً رقبة فؤعتق من رقٌقً رقبة" ,وكرر ذلك مرتٌن ,فبل ٌتكرر أكثر من مرتٌن
عند هإالء ,وقال بعضهم :ال ٌتكرر االمتثال فً ذلك ولو تكرر األمر المعلق ,وهللا أعلم.
ُ
والصفة بٌانٌ لوقت الفعل"ٌ ,عنً -وهللا أعلم -أن الشر أط والصف أة أمارة
وقوله" :وإنما الشر ُط
لوقت الحكم ,وحاصل ذلك أن هذا موقوؾ على االستقبال دون الماضً ,فكما أن األمر ال ٌقع إال
فً المستقبل فكذلك ما علِّق إلٌه ,فالشرط هو المشٌبة ,والمشروط هو الخروج( ,):فكما أن المشٌب أة
مرتقب وقوعها فً الحال اآلتً دون الماضً فكذلك الخروج مرتقب وقوعه فً الحال الثانً بعد
()7

حال المشٌبة ,وكذلك حٌنونة الظهٌرة(;) ,هً [الصفة]

التً علِّق إلٌها إٌقاع الصبلة ,وهً حال

أ
رأٌت زٌدا قابما
مرتقبة ,فإذا تحققت لزمه إٌقاع الصبلة فً الحال الثانً بعده ,فلو قال" :إذا
فاضربه" فالقٌام والضرب ؼٌر واقعٌن ,وهما مرتقبان ومتو َّقعان( ,)8ولو قال ذلك وزٌد فً القٌام
()9

كان [ذلك]

لؽوا من الكبلم وباطبل؛ لتخصص األمر والشرط باالستقبال دون الماضً ,فافهم

()66
()65
ب
ذلك ,اللهم [إال] إن ناب "إذا" مناب "قد" ,فٌسوغ [ذلك] حٌنبذ بتقدٌر النٌابة فٌهما ,ثم ع َّق أ
ٌستوعب الحكم كله وهو "كلَّما" ,فهذا ٌلزم فٌه التكرار وفاقا
بما ٌنبا عن استؽراق الزمان حتى
أ

) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
) (9فً (ب)" :إن تعلق تكرر األمر المطلأق بالشرط...إلخ" ,وفً (ج)" :تعلق إن تكرر األمر المعلق بالشرط...إلخ".
)ٌ (:شٌر الشارح هنا إلى المثال الذي ذكره صاحب المتن ,وهو قولك" :اخرج إن شبت ,أو إن شاء فبلن".
);( ٌشٌر هنا أٌضا إلى المثال الذي ذكره صاحب المتن ,وهو قولك" :إذا حانت الظهٌرة فصلِّ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :متوقفان ومتواقعان" وهو تصحٌؾ ظاهر.
) (9ساقط من (أ).
) (65ساقط من (ب) و (ج).
) (66ساقط من (أ).
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()6

عند من ٌرى العموم ,وأما الواقفٌة ومن ٌقطع بمرة [واحدة]

فبل ,فالكبلم علٌها فً العموم

أ
وألحق بعضهم "إذا" بـ "كلَّما" وجعلوها لبلستؽراق ,واستدلوا بآي من القرآن ,قوله:
والخصوص,
ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ البقرة ,787 :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ النساء ,656 :ﮋ ﭔ
رؾ بالشرع ,من جهة
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ الجمعة ,9 :وعورضوا بؤن التكرار إنما ع أ
اإلجماع وفعل رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-ال من معنى الشرط ,وهللا أعلم.

) (6ساقط من (ب) و (ج).
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()0

[المخٌر بٌنهما من األفعال]

مسؤلة :اعلم ان المخٌر بٌنهما فً األفعال ٌجب أن ٌكون حك ُمها واحدا فً الوجوب وفً الندب
وفً اإلباحة ،فإن لم ٌكن [كذلك]

()2

ضرب ال
بطل التخٌٌر ،واألفعال ُ المخٌر فٌها على وجهٌن:
ٌ

فالواجب منها
وضرب ٌجتمع؛ كاإلطعام والصٌام والعتق،
ٌجتمع؛ كالتؤجٌل والتعجٌل بمنى(،)3
ُ
ٌ
ؼٌر معٌن إن وردت على جهة الوجوب؛ خالفا ألبً حنٌفة الموجبها كلها حتى ٌفعل واحدا
واح ٌد ُ
بعٌنه ،وخالفا لمن قال :أؼالها ثمنا وباقٌها تطوع ،وتعلق بؤن الثواب تعلق بؤؼالها ثمنا ،ولٌس
الواجب [منها]( )4أدناها ،وهو الذي اشتؽلت به الذم ُة و ُطولب به
بصحٌح ،وخالفا لمن قال:
ُ
المكلؾ ،فإذا فعله برئ ،وما سواه تطوع به( .)5والرد علٌهم أن العقاب ٌتعلق بواحد إذا تركها
ٌجب التخٌٌ ُر بٌنها وال ٌصح الجم ُع بٌنها؛
كلها ،وهو ؼٌر معٌن ،فبطل ما قالوا ،ومن األفعال ما
ُ
التخٌٌر فٌه؛
كالولً فً األكفاء ،واألمة فً الخلفاء( ،)6وأما ما ٌقضً العقل ُ باستحالته فال ٌق ُع
ُ
) (6العنوان ما بٌن المعكوفٌن من وضع المحقق.
) (7ساقط من (ج).
) (8فً (ج) ٌوجد بٌاض مكان كلمة "منى" .وصاحب المتن هنا ٌشٌر إلى التخٌٌر الحاصل للحجاج فً أٌام منى بٌن التعجٌل
أو التؤخٌر ,الوارد فً قوله تعالى" :واذكروا هللا فً أٌام معدودات فمن تعجل فً ٌومٌن فبل إثم علٌه ومن تؤخر فبل إثم علٌه
لمن اتقى" (البقرة.)758:
) (9ساقط نم (أ) و (ب).
) (:للواجب أقسام باعتبارات متعددة ,فباعتبار المؤمور ٌنقسم إلى واجب عٌنً وواجب على الكفاٌة ,وباعتبار المؤمور به
ٌنقسم إلى واجب معٌن وواجب مخٌر ,وباعتبار وقته ٌنقسم إلى واجب موسع وواجب مضٌق .والمراد بالواجب المخٌر هو
إٌجاب شًء مبهم من أشٌاء محصورة؛ كخصال الكفارة الواجبة بقوله تعالى" :فكفارته إطعام عشرة مساكٌن من أوسط ما
تطعمون أهلٌكم أو كسوتهم أو تحرٌر رقبة" (المابدة ,)89:وكفدٌة المحرم الحالق رأسه بسبب األذى الواجب بقوله تعالى:
"ففدٌة من صٌام أو صدقة أو نسك" (البقرة .)69; :وقد اختلؾ الناس فً الواجب المخٌر ,فذهب الجمهور إلى أن الواجب
واحد ال بعٌنه ,فؤي واحد منها فعل سقط عنه الفرض ,وهو الذي اختاره المصنؾ صاحب المتن ,والقول الثانً أن الجمٌع
واجب وٌسقط بالواحد ,وبه قال المعتزلة ,ومنهم من زاد الكل واجب على التخٌٌر والبدل ,واختاره ابن خوٌزمنداد وبعض
أصحاب أبً حنٌفة ,والقول الثالث :أن الواجب واحد معٌن عند هللا ؼٌر معٌن عندنا ,وهذا القول نسبه األشاعرة إلى
المعتزلة ,والمعتزلة إلى األشاعرة ,وهو قول باطل؛ ألن فٌه تكلٌؾ ما ال ٌطاق ,والقول الرابع أن الواجب واحد معٌن عند
هللا تعالى ,فإن فعله المكلؾ فذاك ,وإن فعل ؼٌره كان نفبل وسقط به الواجبٌ .نظر :الجصاص( ,الفصول فً األصول),
ج ,7ص .699أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,6ص .89ابن حزم ,أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً
(ت9:;:هـ)( ,اإلحكام فً أصول األحكام) ,تحقٌق :أحمد محمد شاكر ,قدم له :د إحسان عباس ,بدون طبعة ,دار اآلفاق
الجدٌدة -بٌروت ,بدون تارٌخ ,ج .7: ,8أبو ٌعلى( ,العدة) ,ج .857 ,6الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .8:9السمعانً,
(قواطع األدلة) ,ج ,6ص .97الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .89الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .6:9اآلمدي( ,اإلحكام),
ج .87 ,6الطوفً( ,شرح مختصر الروضة) ,ج ,6ص .779السبكً( ,اإلبهاج) ,ج ,6ص .88الزركشً( ,البحر
المحٌط) ,ج ,6ص; .68الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .768السالمً( ,طلعة الشمس) ,ج ,7ص.87:
);( فً (أ)" :واألمة فً الخلؾ".
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التخٌٌر بٌن واجبٌن ،وأما إن كان أحدهما واجبا واآلخر
كالجمع بٌن الضدٌن ،كما ال ٌصح
ُ
ج كل واحد منها عن صفته،
مندوبا إلٌه ،أو اآلخر مباحا فال ٌصح التخٌٌ ُر بٌنها؛ ألن ذلك ٌُخر ُ
التخٌٌر بٌن جمٌع ما ٌمل ُكه أن ٌقضً منه الحقوق [الواجبة]( )0فجابز.
وأما
ُ
الشرح :قال المفسر :رسم أبو المعالً فً تلخٌصه بابا فً هذا المقصد ,ترجم علٌه( :القول فً
أ
الشٌخ -رضً هللا عنه -أر أف أع إال
ورود اإلٌجاب المتعلِّق بؤشٌاء على جهة التخٌٌر)( ,)7وال نرى
على قواعده؛ لتساوي األلفاظ وتناسقها ,وتناسب المعانً وتجانسها ,وابتدأأ الشٌخ -رضً هللا عنه-
بشروط التخٌٌر ,فمنها تساوي أحكامها فً الوجوب والندب واإلباحةٌ ,عنً أن تكون واجبة كلها
()8

أو مندوبة أو مباحة ,وتعٌٌن ذلك كله بالتمثٌل ,فالتخٌٌر

بٌن الواجبٌن ,ونعنً بالوجوب أن

المخ ٌَّر فٌهما ال ٌوقع واحدا منهما إال وٌعتقد أنه واجب علٌه ,وأنه مطٌع ممتثل بإٌقاعه ,وقد برأت
ؼٌره
به ذ َّمته ,وال ٌطالأب بؽٌره ,وال ٌؤثم بترك سواه ,فبل ٌوصؾ فً تركه
أ

()9

بؤنه عاص وال
():

تارك للواجب ,بل هو مخ ٌَّر فً واحد ال بعٌنه؛ وهذا كالقصر والتمام فً السفر
(;)

ص أر فقد أف أع أل واجبا
ٌرى ذلك ,فإن أق أ

فً قول من

المسافر
وأدى فرضا ,وإن أت َّم فكذلك فً قول من ٌرى أن
أ

مخ ٌَّر ,وكذلك فً فدٌة الحالق محرما فً قوله تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ
البقرة ,69;:فقد قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -لكعب بن عجرة(( :)7صم ثبلثة أٌام ,أو
أطعم ستة مساكٌن( )8مدٌن لكل مسكٌن ,أو انسك بشاة555555555555555555555555 ,

) (6ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (7نظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.8:9
) (8فً (أ)" :فالتمٌٌز" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (9فً (ب) و (ج)" :فبل ٌوصؾ بتركه ؼٌره".
) (:فً (ب) و (ج)" :كالقصر والتمام للمسافر".
);( فً (أ)" :فقد أدى واجبا".
) (7كعب بن عجرة الصحابى ,وعجرة بضم العٌن ,هو أبو محمد ,وقٌل :أبو عبد هللا ,وقٌل :أبو إسحاق كعب بن عجرة بن
أمٌة بن عدى بن عبٌد بن الحارث ,حلٌؾ األنصار .تؤخر إسبلمه ,وشهد بٌعة الرضوان وؼٌرها .روى عنه ابن عمر ,وابن
عباس ,وجابر بن عبد هللا ,وعبد هللا بن عمرو بن العاص ,وؼٌرهم ,وفٌه نزل قوله تعالى" :ففدٌة من صٌام أو صدقة أو
نسك" (البقرة . )697 :سكن الكوفة ,وتوفً بالمدٌنة سنة إحدى وخمسٌن ,وقٌل :ثنتٌن وخمسٌن ,وقٌل :ثبلث وخمسٌن ,وله
سبع وسبعون ,وقٌل :خمس وسبعون سنةٌ .نظر :ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,ج ,9ص .9:9النووي( ,تهذٌب األسماء
واللؽات) ,ج ,7ص .;8المزي( ,تهذٌب الكمال) ,مصدر سابق ,ج ,79ص .679الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج,8
ص .:7ابن حجر( ,اإلصابة) ,ج ,:ص.998
) (8فً (ب) و (ج)" :عشرة مساكٌن" وهذا خطؤ.
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أ
فعلت أجزاك)( ,)6فالذي أف أع أل من ذلك هو الواجب علٌه ,وهو مخ ٌَّر بٌنها ,والذي أف أع أل منهما
أٌما
هو الواجب علٌه ,واحد ال بعٌنه( .)7فؤما ما ٌختلؾ حكمه؛ مثل أن ٌكون أحدهما واجبا واآلخر
مندوبا ,أو ٌكون أحدهما مندوبا واآلخر مباحا؛ فبل ٌسوغ التخٌٌر [بٌنهما]( ,)8وأما بٌن المندوب
بٌنه والمباح بٌنه فسابػ( ,)9فإن ك َّل واحد مختص بحكمه ,فالواجب ٌإجر على فعله وٌؤثم بتركه(,):
لتخٌٌر
جوزنا ا
والمندوب ٌإجر بفعله وال ٌؤثم بتركه ,والمباح ال ٌإجر بفعله وال ٌؤثم بتركه ,ولو َّ
أ
(;)

بٌن الواجب والمندوب أو بٌنهما وبٌن المباح؛ النقلب حكم الواجب إلى الندب أو إلى اإلباحة

أو

إلى سابر األحكام( ,)7وذلك محال.
التخٌٌر ٌتعلَّق بمتضادٌن ٌستحٌل الجمع بٌهما عقبل؛
قال أبو المعالً فً تلخٌصه(" :)8ثم اعلم أن
أ
نحو ورود األمر بالقٌام والقعود ,وال ٌق َّدر الجمع بٌنهما ,وقد ٌتعلَّق بمختلفٌن ٌجوز الجمع بٌنهما
عقبل وسمعا؛ نحو اإلطعام والعتق والكسوة فً كفارة الٌمٌن ,وقد ٌتعلَّق بمختلفٌن ٌجوز الجمع
بٌنهما عقبل وقد منع الشرع من الجمع بٌنهما؛ نحو تخٌٌر الولًِّ بٌن األكفاء فً تزوٌج ول ٌَّته,
فٌثبت التخٌٌر بٌن آحادهم وال ٌجوز الجمع بٌن اثنٌن فً حكم التزوٌج ,وكذلك إذا انطوى العصر
الح ِّل والعقد
على أشخاص ٌصلح كل واحد منهم لئلمامة فٌجب نصب أحدهم ,والتخٌٌر إلى أهل أ
الجمع بٌن إمامٌن لم أٌجز لهم ذلك ,وأما تخصٌص إحدى
عند التساوي فً الصفات ,ولو أرادوا
أ
أ
صص بزٌادة تحرٌض فً
الخٌرتٌن بزٌادة تحرٌض؛ فهو نحو اإلعتاق مع اإلطعام ,فإن
العتق ٌخ َّ
أؼلب األوقات ,فإن قٌل :فهل ٌتصور التخٌٌر بٌن مثلٌن؟ قٌل :إن تساوٌا فً كل األوصاؾ ولم
َّ
وتعذر الممٌز بٌنهما؛ فبل ٌجوز التخٌٌر مع تعذر العلم
صص أحدها على الثانً بوصؾ ووقت
ٌخ َّ
بالممٌز ,وإٌضاح ذلك بالمثال؛ أن قاببل لو قالٌ :خ ٌَّر المكلؾ بٌن أن ٌصلً أربع ركعات وبٌن أن
) (6أخرجه الربٌع ( ,)987كتاب الحج :باب فً الهدي والجزاء والفدٌة ,من حدٌث ابن عباس .ومالك فً الموطؤ (,)67:8
كتاب المناسك :باب فدٌة من حلق قبل أن ٌنحر من أذى ٌصٌبه ,من حدٌث كعب بن عجرة .واللفظ لهما .وأخرجه البخاري
( ,) 9:67كتاب تفسٌر القرآن :باب قوله تعالى" :فمن كان منكم مرٌضا أو به أذى من رأسه" .ومسلم ( ,)6756كتاب الحج:
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .والترمذي ( ,)7979أبواب تفسٌر القرآن :باب سورة البقرة .ثبلثتهم من
حدٌث كعب بن عجرة .قال الترمذي" :هذا حدٌث حسن صحٌح".
) (7فً (أ)" :والذي فعل هو الواجب واحد ال بعٌنه".
) (8ساقط من (ب).
) (9أي أن ٌكون التخٌٌر بٌن مندوب ومندوب ,أو بٌن مباح ومباح؛ فهذا سابػ.
) (:فً (ب) و (ج)" :وٌؤثم على تركه" والمعنى واحد.
);( فً (ج)" :النقلب حكم الواجب إلى المباح أو إلى المندوب".
) (7فً (ب) و (ج)" :وكذلك سابر األحكام".
) (8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.8;5
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ٌصلً أربع ركعات ,مع تساوٌها فً كل النعوت؛ فإن ذلك مما ال ٌدرك فً حكم التكلٌؾ .ثم اعلم
أن معظ أم العبادات فً الشرع على التخٌٌر ,وما من عبادة إال وٌدخلها التخٌٌر إال ما ٌش ُّذ وٌندر,
فإن قٌل :فما وجه التخٌٌر فً كفارة القتل فً حق المقتدر على العتق؟ قلنا :إذا كانت له رقاب
تخ ٌَّر فً إعتاق أ ٌِّها شاء ,وإن لم تكن تخ ٌَّر فً ابتٌاع أيِّ عبد شاء إذا كان مستجمعا لشرابط
اإلجزاء ,فإن قٌل إذا تع ٌَّن ر ُّد الودٌعة فما معنى التخٌٌر فٌها مع اإلمكان؟ قٌلٌ :ر ُّدها بٌمٌنه أو
ٌساره ,وهما فعبلن متؽاٌران ,وكذلك ٌتوضؤ بؤيِّ ماء شاء ,وٌصلً مع ضٌق الوقت فً أيِّ مكان
شاء ,مع أيِّ لبوس ساتر شاء ,فما من عبادة وطاعة إال وٌجتمع فٌها ضروب من الخٌرة".
وقوله" :وما ٌقضً العقل ُ باستحالته"؛ كالجمع بٌن القٌام والقعود ,والتشرٌق والتؽرٌب ,والتبعٌد
والتقرٌب ,وهو ما مثل به الشٌخ فً التعجٌل والتؤخٌر فً النفر من منى .وقوله" :كما ال ٌصح
التخٌٌر بٌن واجبٌن" ,هذا ٌحتمل أحدأ وجهٌن :إما أن ٌكون فً المثلٌن المتساوٌٌن فً كل
الصفات فبل ٌتعلق بهما التكلٌؾ؛ لعدم المٌز بٌنهما ,وما [ أو أق أع]( )6ال ٌتمٌز ال ٌقع تحت الكسب ,وال
ٌكون مقدورا للبشر ,فإذا أ
قلت له" :ص ِّل فرٌض أة الصبح

()7

ركعتٌن ,أو صلِّها ركعتٌن" فبل ٌتحقق

المٌز بٌن الصبلتٌن .وإما أن ٌخ ٌِّ أره بٌن فرضٌن ٌجب إٌقاعهما متعاقبٌن؛ كقوله" :ص ِّل الظهر أو
ص ِّل العصر" فهذا لٌس بتخٌٌر ,إذ ال خٌرة له بٌنهما ,كل واحدة واجبة فً وقتها ,و "أو" ههنا
الشرع إذا تعلق باقتضاء اإلٌجاب
بمعنى الواو ال ؼٌر ,قال أبو المعالً فً التلخٌص(" :)8فاعلم أن
أ
ٌعول على مذهبه
فً أشٌاء على التخٌٌر مع تساوٌها فً الصفات؛ فما صار إلٌه المتكلمون ومن َّ
الواجب ما أو أق أع التخٌٌر فٌه واحد ال بعٌنه ,وال توصؾ كلها بالوجوب ,ولٌس
من الفقهاء أن
أ
المعنى بقولنا إن الواجب واحد ال بعٌنه أنه متعٌن فً حكم هللا ملتبس علٌنا ,ولكن ما من واحد منها
سابرها إال تعلقت به براءة الذمة ,وذهب الجبابً( )9وابنه( ):فً فبة من أتباعهما وشرذمة
قد أأ أبدأ أل
أ
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :صبلة الصبح".
) (8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.8;7
) (9أبو علً محمد بن عبد الوهاب بن سبلم الجبابً (ت858:هـ) :من أبمة المعتزلة وربٌس أبمة الكبلم فً عصره ,وإلٌه
تنسب الطابفة الجبابٌة ,له مقاالت انفرد بها فً مذهب المعتزلة ,نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر فً البصرة ,ودفن
بجبىٌ .نظر :ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,ج ,9ص .7;7الذهبً( ,تارٌخ اإلسالم) ,ج ,7ص .75الصفدي( ,الوافً
بالوفٌات) ,ج ,9ص .::الزركلً( ,األعالم) ,ج; ,ص;.7;7/9 :.7:
) (:أبو هاشم عبد السبلم بن محمد بن عبد الوهاب الجبابً (ت876:هـ) ,عالم بالكبلم ,من كبار المعتزلة ,له آراء انفرد بها,
وتبعته فرقة سمٌت "البهشمٌة" نسبة إلى كنٌته أبً هاشم ,سكن بؽداد إلى حٌن وفاته ,وله مصنفات منها :الشامل فً الفقه,
وتذكرة العالم ,والعدة فً أصول الفقه .انظر :البؽدادي( ,تارٌخ بؽداد) ,ج66و ص; .:ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,ج,8
ص .688الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج ,6:ص .;8الزركلً( ,األعالم) ,ج ,9ص.7
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من الفقهاء إلى أن الكل منها واجب ,وال ٌتخصص بالوجوب واحد منها ,حتى قالوا :من أح أن أ
ث فً
ب علٌه اإلعتاق واإلطعام والكسوة ,وال نقول الواجب واحد".
ٌمٌنه أو أج أ
قال المازري فً شرح البرهان(" :)6الكبلم فً هذا من أربعة أوجه :أحدها تصوٌر التخٌٌر,
والثانً شروط التخٌٌر ,والثالث نقل المذاهب ,والرابع سبب الخبلؾ .فؤما تصوٌر التخٌٌر فإنه
تصور فً الضدٌن؛ كقول اآلمر" :قم أو اقعد" ,وفً الخبلفٌن الذٌن لٌسا بضدٌن؛ كقوله تعالى:
ٌ َّ
ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ البقرة ,69; :وقوله فً جزاء الصٌد :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ
المابدة 9::حتى قال :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ المابدة ,9: :وقوله تعالى:
ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ المابدة,89 :
وفً المثلٌن كقوله" :ص ِّل ركعتٌن أو ركعتٌن" ,أو "ص ِّل قب أل قدوم زٌد بساعة [أو بعده بساعة](")7
وزٌد ال ٌعلم متى ٌقدم ,وهذا القسم وإن تصوِّ ر األمر به فبل ٌرد الشرع به إال على القول بتجوٌز
التكلٌؾ ٌتضمن قصدأ المكلَّؾ إلى ما كلِّ أفه .وأما الشروط فقد ذكرنا ما ذكر
تكلٌؾ ما ال ٌطاق؛ ألن
أ
فٌها .وأما نقل المذاهب فإن المتكلمٌن ٌع ِّبرون عن هذا الفعل فٌقولون :الواجب من عبادات التخٌٌر
()8

واحد ال بعٌنه ,ففً الحنث [ٌجب]

على الحانث إما اإلطعام أو الكسوة أو اإلعتاق ,وال ٌقال هذه

الثبلثة واجبة بؤسرها ,وإنما الواجب واحد ال بعٌنه ,والمتكلمون من المعتزلة؛ كالجبابً وابنه أبً
أ
الوجوب ٌسقط بفعل
هاشم( ,)9وأتباعهما من المعتزلة ٌرون
إطبلق القو أل بؤن الجمٌع واجب ,لكنَّ
أ
أحدها ,وأما الفقهاء َّ
فحذاقهم على ما قال المتكلمون ,وحك أً عن بعض أصحاب أبً حنٌفة وبعض
المتؤخرٌن من أصحاب الشافعً المصٌر إلى ما أحكٌنا عن الجبابً وابنه أبً هاشم".
[قال المفسر]( :):نذكر هنا اعتراضٌن ٌتمسك بهما المفٌد والمستفٌد ,فنقول :إن أج أم أع المك ِّفر بٌنها
و أف أعلأها كلها أو أت أر أكها كلها فبؤ ٌِّها تقع براءة الذمة وٌسقط العقاب فً الفعل؟ وبؤٌها ٌتعلق العقاب
وٌجب التؤثٌم فً الترك؟ فهاهنا ٌنقطع من قال بإٌجاب جمٌعها(;) ,فإن قالوا :برأت الذمة بالجمٌع,
) (6بحث عن كبلم المازري هذا فً كتابه "إٌضاح المحصول من برهان األصول" ولم أجده.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً النسخ الثبلث" :كالجبابً وابنه وأبً هاشم" ,وكذا الموضع الذي بعده ,وهذا تصحٌؾ؛ ألن ابن الجبابً هو أبو هاشم
نفسه ,فكٌؾ ٌعطؾ علٌه ,وقد سبقت ترجمتهما قبل قلٌل.
) (:ساقط من (ج).
);( فً (أ)" :فهاهنا ٌسقط من قال بإٌجاب جمٌعها" ,وفً (ب)" :فهاهنا ٌنقطع من إٌجاب جمٌعها".
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فكٌؾ ٌفعل واحدا وتبرأ الذمة من الجمٌع بفعل واحد ,والجمٌع واجب؟! وإن قالوا ٌؤثم بتركها
وحرَّ فوا القرآن ,وأتوا بما لم ٌقل به أحد ,فتؤمله؛
جمٌعها وٌعاقب علٌها كلِّها فقد أخ أرقوا
اإلجماع أ
أ
أ
أنفاس الشرع قد
الحظ
خرج لهم منه .وأما من قال :الواجب منها أؼبلها قٌمة( ,)6فإنما
أ
فإنه ال أم أ
رجَّ ح تفضٌ أل األعلى على األدنى فً الق أرب ,وصرَّ ح بذلك ,وقضى بزٌادة التفضٌل ,فبل تساوي
أ
أ
أعتق رقبة قٌمتها ألؾ ,واألعلى ٌستدعً زٌاد أة
أعتق رقبة قٌمتها عشرة درج أة من
درجة من
الواجب منها أدناها؛ ألنه أق ُّل ما تبرأ به الذ َّمة
التفضٌل على األدنى ضرورة .وأما من جعل
أ
وٌخرج به من عهدة األمر وٌسقط به العقاب ,فكؤنه كالمقطوع به فً هذا الوجه .وأما القسم الرابع
من تقسٌم المازري فً المسؤلة[ -وهو سبب الخبلؾ]( -)7فنضرب عنه صفحا فإنه ال ٌساوق الفنَّ
وال ٌبلبم أ
ض ,وهللا أعلم.
الؽ أر أ

) (6فً (ب) و (ج)" :أؼبلها ثمنا" والمعنى واحد.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
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()0

[الواجب ال ُموسع]

مسؤلة :الفرض الواجب ال ُموسع وق ُته إذا فُعل فً أول الوقت أجزأ بإجماع ،واختلفوا فً حٌن
وجوبه؛ فقالت الشافعٌةٌ :جب أول الوقت ،وصار آخر الوقت توقٌتا لؤلداء وتمٌٌزا له من
القضاء ،وقال الحنفٌون :آخر أوقاته( )2هو وقت الوجوب ،فإن فعل أول الوقت فعل نفال وفً آخر
وقت الوجوب]( ،)4و ُ
ُ
وقت األداء
الوقت فعل واجبا ،والصحٌح أن الوقت( )3من أوله إلى آخره [هو
ُ
وقت القضاء ،وبه قال المالكٌون( .)5واستدل أبو حنٌفة( :)6بؤنه لو مات قبل آخر الوقت ألٌس
ال
()٧

هو [ؼٌر]

()٥

آثم؟ فقلنا بلى ،فقال :هذه صفة الندب ،قلنا :ألٌس إذا مر [علٌه]

آخر الوقت ولم

ٌفعل فٌه شٌبا وقد تقدم فعله ألٌس قد ترك الواجب ولم ٌفعله؟ فتلك بتلك .وقالوا فً الوضوء
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7فً (ب) و (ج)" :آخر وقته" بصٌؽة المفرد.
) (8فً (أ)" :والصحٌح أن أول الوقت" ,فكلمة "أول" أدرجت فً الكبلم خطؤ.
) (9ساقط من (أ) و (ب).
) (:وجه بعض األصولٌٌن الخبلؾ فً الواجب الموسع توجٌها آخر عن هذا الذي ذكره هنا صاحب المتن ,ومحصول
كبلمهم أن الناس اختلفوا فً الواجب الموسع إلى فرٌقٌن :الفرٌق األول أنكر الواجب الموسع وزعم أن الوقت ال ٌمكن أن
ٌزٌد على الفعل ,وهإالء اختلفوا فً أي جزء منه ٌكون واجبا ومتى ٌكون أداء ومتى ٌكون قضاء .والفرٌق الثانً أثبت
الواجب الموسع وقال بؤن جمٌع الوقت هو وقت للوجوب ووقت لؤلداء .أما الذٌن أنكروا الواجب الموسع فقد اختلفوا على
ثبلثة أوجه؛ أحدها :أن الوجوب مختص بؤول الوقت ,وأنه لو أتى به فً آخر الوقت كان قضاء ,وهو القول األول من
األقوال التً ذكرها صاحب المتن هنا ,وثانٌها :أن الوجوب مختص بآخر الوقت وأنه لو أتى به فً أول الوقت كان جارٌا
مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها ,وٌنسب أي أصحاب أبً حنٌفة ,وثالثها :أن الصبلة المؤتً بها فً أول الوقت تكون
موقوفة؛ فإن أدرك المصلً آخر الوقت ولٌس هو على صفة المكلفٌن كان ما فعله نفبل ,وإن أدركه على صفة المكلفٌن كان
ما فعله واجبا ,وبه قال الكرخً من الحنفٌة .وأما المعترفون بالواجب الموسع فإن قولهم ٌقتضً أن الوجوب متحقق فً جمٌع
أجزاء الوقت ,وأن جمٌع الوقت هو وقت لؤلداء ,وهو قول الجمهور ,وبه قال أبو علً وأبو هاشم وأبو الحسٌن البصري من
المعتزلة ,وهو الذي صححه صاحب المتن؛ وهإالء اختلفوا على وجهٌن :منهم من قال الوجوب متعلق بكل الوقت ولكن
ٌجوز ترك الصبلة فً أول الوقت إلى بدل ,وهو العزم علٌها ,قال بذلك أكثر المتكلمٌن ,وقال قوم ال حاجة إلى هذا البدل,
وهو قول أبً الحسٌن البصري ,ورجحه الفخر الرازيٌ .نظر فً مسؤلة الواجب الموسع :الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد),
ج ,7ص .777أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,ج ,6ص .865الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .897الؽزالً,
(المستصفى) ,ص .96الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .678اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,6ص .8:اإلٌجً( ,شرح العضد على
ابن الحاجب) ,ص .85السبكً ,عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً السبكً (ت776:هـ)( ,رفع الحاجب عن مختصر ابن
الحاجب) ,تحقٌق :علً محمد معوض ,وعادل أحمد ,ط ,6عالم الكتب -بٌروت6969( ,هـ6999 -م) ,ج ,6ص.:69
السبكً( ,اإلبهاج) ,ج ,6ص .98الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.767
);( فً (ب) و (ج)" :واستدل أصحاب أبً حنٌفة".
) (7ساقط من (ج).
) (8ساقط من (ج).
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ضه أال ٌصلً إال وهو
قبل الوقت وٌصٌر فً الوقت واجبا ،قلنا :هذا شً ٌء ٌراد لؽٌره ،وإنما فر ُ
متوضا ،ولٌس فً هذه المسؤلة أكثر من المؽالطات( ،)0والمعنى واحد ،وإنما االختالؾ فً
األلفاظ.
قال المفسر :رسم أبو المعالً فً هذه المسؤلة [فً تلخٌصه فً باب الفور والتراخً فصبل بسٌطا,
وأورد فٌه على أصحاب أبً حنٌفة أسبلة ,وألزمهم فٌه]( )7إلزامات ز ٌَّؾ فٌها كبل أمهم ,وأوضح بها
()8
ضه ,فؤحرز زبدأ ه وألقى أز أبدأ ه(,)9
فساد مذاهبهم  ,ونرى الشٌخ -رضً هللا عنه -ضر أبه و أم أخ أ

الصفو ونستخلص منه الخبلصة ,فنقول([" :):العبادة الموقتة
ونحن نؤخذ من كبلم أبً المعالً
أ
بوقت مخصوص ال تخلو من أن تكون مستؽرقة مستوعبة للوقت كله؛ كالصوم من أول جزء من
(;)

أجزاء النهار كله إلى انقضاء آخر جزء منه ,وكاإلٌمان وجمٌع االعتقادات ,المتعٌِّن

من أول

حال البلوغ إلى جفوؾ القلم وطًِّ الصحٌفة وختم األعمال ,أو ال( ,)7فإن كانت مستؽرقة فبل فابدة
فٌها لفور وال تراخ ,وإن كانت ؼٌر مستؽرقة ولها وقت مضروب؛ فقد اختلؾ العلماء فً نعتها
بالوجوب فً أول الوقت وأوسطه وآخره ,فذهب أبو حنٌفة إلى أن الصبلة إنما تجب بآخر الوقت,
فإذا بقً الوقت الذي ٌسع فع أل الصبلة من ؼٌر زٌادة فحٌنبذ ٌتحقق وجوب الصبلة ,ثم صار إلى
أن الصبلة لو أقٌمت فً أول وقتها تؤدى الفرض بها ,واختلفت عبارات أصحابه ,فذهب بعض
()8

متعسِّفٌهم إلى أن المقامة

فً أول الوقت نافلة قابمة مقام الفرض ,وذهب بعضهم إلى أن

الوجوب بها ,فإن انقضى آخر الوقت والمكلَّؾ مستجمع لفرابض االلتزام تبٌن بآخر الوقت أن
()9

المقام

أو أق أع فرضا ,وذهب بعضهم إلى أنه إذا دخل آخر الوقت ثبت انقبلب تلك الصبلة فرضا,

) (6فً (ب) و (ج)" :المؽالطة" بصٌؽة المفرد.
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
)ٌ (8نظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.897
)ٌ (9رٌد أن الشٌخ نظر فً كبلم أبً المعالً فؤخذ منه الخبلصة واستبعد الزٌادة .وال ُّزبد :زبد السمن ,والقطعة منه زبدة,
َّ
وهو ما خلص من اللبن إذا مخض ,أ
والزبأد من الماء والبحر والبعٌر واللبن:
وزبأد اللبن :رؼوته .وزبدة الشًء :خبلصته,
الرؼوةٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "زبد" ,ص .989ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "زبد" ,ج ,8ص.697
إبراهٌم مصطفى وآخرون( ,المعجم الوسٌط) ,ط ,7دار الفكر ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص.888
)ٌ (:نظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .897وما سٌؤتً من كبلم بعد هذا الموضع هو ساقط من النسخة (أ) ,وٌستمر
السقط إلى قول الشارح "القوالن عندنا فً المذهب واألرجح عند األشٌاخ" ,وهو ما ٌقدر بثبلث صفحات.
);( صفة لـ "اإلٌمان" ,أي اإلٌمان المتعٌن من أول حال البلوغ...إلخ.
) (7العطؾ هنا على قوله" :ال تخلو من أن تكون مستؽرقة ,"...والكبلم فً العبادة الموقتة بوقت ,والتقدٌر :أن العبادة
الموقتة ال تخلو من أن تكون مستؽرقة للوقت أو ال.
) (8أي الصبلة المقامة فً أول الوقت.
) (9أي الفعل المقام فً أول الوقت.
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فً هذٌان طوٌل .وذهب بعض المنتمٌن إلى الفقهاء إلى أن الصبلة تجب بؤول الوقت ,فإن ِّ
أخرت
كانت قضاء .والذي صار إلٌه الشافعً :أن الصبلة ٌتحقق وجوبها فً أفسح الوقت( ,)6وال
ٌتخصص وجوبها بؤول الوقت ,بل تتساوى جملة األوقات المضروبة فً حكم الوجوب ,كما
تتساوى جملة األوقات فً امتثال األمر المطلق" .قال المفسر :فكما كان العمر كله وقتا لتؤدٌة
فرٌضة الحج ,فمتى أوقعه المكلَّؾ فً أول العمر أو أوسطه أو آخره فقد أدى الفرض وامتثل
األمر ,فكذلك الصبلة فً أول الوقت وأوسطه وآخره.
قال أبو المعالً(" : )7ثم اعلم أنا إذا فسحنا فً تؤخٌر الصبلة من أول وقتها فبل ٌجوز ذلك الترك إال
ببدل عنه ,وهو العزم على فعله فً مستقبل األوقات ,بشرط بقاء الصفات المشروطة فً
التكلٌؾ" .وٌقال ألبً حنٌفة وأصحابه :من صلى فً أول الوقت الظهر بنٌة االمتثال واألداء فهو
مإد ممتثل أم ال؟ فإن قلتم مإد ممتثل فكٌؾ ٌكون ممتثبل والوجوب ؼٌر محقق ,والتكلٌؾ بها لم
ٌتعلق به إلى اآلن ,وإن قلتم ؼٌر ممتثل وال مإد خرقتم اإلجماع ,ورددتم النصوص ,وراؼمتم
السنة ,وال صابر من أهل اإلسبلم إلى ما صرتم إلٌه ,وإن قلتم إنه مإد وممتثل وخارج من عهدة
األمر ٌلزمكم ما ال ق أب أل لكم به ,وهو انقضاء آخر الوقت الذي جعلتموه وقتا لئلٌجاب واإللزام,
ومضٌُّه عنه ولم ٌوقع فٌه عبادة هل هو فٌه مفرِّ ط مقصر مؤثوم أم ال؟ فإن قلتم هو ؼٌر مؤثوم وقد
مضى آخر الوقت عنه ولم ٌوقع فٌه صبلة هدمتم أصلأكم ,وأقررتم بما علٌه الجمهور ,وصرتم
وسارع
إلٌه ,وإن قلتم إنه مؤثوم ملوم ش َّنعتم وكابرتم ,فكٌؾ ٌكون مؤثوما ملوما وقد بادر الصبل أة
أ
إلٌها فً أول وقتها طاعة وعبادة.
قال أبو المعالً(" :)8وأما من قال إن الوجوب معلق بؤول الوقت ,فإن فات ولم ٌص ِّل كانت بعده
قضاء ال أداء ,فهذا مذهب ال طابل وراءه ,فإنا نقول :وإن ترك المكلَّؾ أول الوقت فهل هو عاص
بتركه أم ال؟ فإن الواجب المتعٌِّن إذا تركه المكلؾ عصى ,فإن قلتمٌ :عصً بترك أول الوقت ولم
ٌوقع فٌه الصبلة؛ خرقتم اإلجماع المنعقد قبل حدوث هذه المذاهب ,وقطع الكبلم عنكم ,وال تفٌد
مكالمتكم ,وإن قلتم :إنه ال ٌعصً بمضً أول الوقت عنه ,قلنا :فإن صلى بعد أول الوقت فهل تبرأ
ذمته؟ وقد امتثل األمر أم ال؟ فإن قالوا :نعم ,قضاء ال أداء ,قلنا :قد أسقطتم العصٌان عنه,
وأقررتم باالمتثال ,ولم ٌبق بٌننا وبٌنكم إال القضاء واألداء ,فنحن نقول أداء ,وأنتم تقولون قضاء,
فالمؽالطة فً األلفاظ ,فبل مشاححة فً األلفاظ إذا سلمت المعانً" .وهللا أعلم.
) (6أي فً جمٌع الوقت ,من أول جزء منه إلى آخر جزء منه.
)ٌ (7نظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.8:5
) (8نقل كبلم أبً المعالً بتصرؾٌ ,نظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.8:9
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()0

[األمر المطلق هل هو على التراخً أو على الفور؟]

مسؤلة :واختلفوا فً األمر المطلق؛ هل هو على التراخً أو على الفور؟ ففٌها جوابان؛ بعض
الفقهاء ٌقول بالتراخً ،وبعضهم ٌقول على الفور ،والقول األول أصح ،وحجته :أنه كما ٌصلُح
أن ٌفعله فً كل األمكنة كذلك ٌصلُح أن ٌفعله فً كل األزمنة ،وال ٌتعٌن علٌه زمان وال مكان إال
ببٌان ،وقالوا فً الحج إن كل موسم له موسم ،وحجة اآلخرٌن :إجماعهم على جواز فعله عقٌب
()2

األمر ،فمن ادعى جواز تؤخٌره

عن ذلك فعلٌه الدلٌل ،ودلٌل ٌ آخر جوا ُز الموت علٌه ،إن كان

عاصٌا صح أنه على الفور ،وإن لم ٌكن عاصٌا كان ندبا ،وال ثالث لهما ،وجواب اآلخرٌن:
االمتثال ُ عند ؼلبة الظن أنه ٌموت أو ٌفوت؛ كالحج ،وتعلٌم الصبٌان القرآن وأمر دٌنهم ،وتؤدٌب
األهل ،أم ٌر مؤمور به كالحج ،وهو واس ٌع ما دام ٌؽلب على ظنه أنه ٌُدركه ،كذلك قضاء الدٌون
ُ
الموت فالوصٌة تنوب مناب التضٌٌع .واألشعرٌة تقول بالوقؾ،
المإجلة والمعجلة ،فإن فاجؤه
وٌلزمها على أصولها أال ٌقطعوا ،وأما أبو حنٌفة فٌقول بالتراخً إلى الموت ،وإن حضره
الموت فال فرض ،هذا نوع من الندب ،والصواب أن ٌكون الجواب بٌن هذٌن ،أن ٌكون على
ُ
الموت فالوصٌة تنوب عن المعصٌة(.)3
التراخً ،وهو الالبق برأفة هللا تعالى ،فإن حضره

) (6العنوان من وضع المحقق.
) (7فً النسخ الثبلث" :فمن ادعى جوازه وتؤخٌره" .وٌبدو أنه تصحٌؾ ,وسٌؤتً فً الشرح ما ٌدل على ذلك.
) (8الخبلصة فً األمر المطلق هل ٌفٌد الفور أم التراخً؟ :أما القابلون بؤن األمر المطلق ٌفٌد التكرار فهإالء ٌقولون بالفور
ألنه من ضرورٌاته ,وإنما الكبلم مع القابلٌن بؤنه ال ٌفٌد التكرار .وقد اختلؾ المسلمون فً ذلك على مذاهب؛ أحدها :أنه ال
ٌفٌد الفور وال ٌدفعه ,وهو قول معظم الشافعٌة ,وٌنسب الى الشافعً نفسه ,وهو اختٌار صاحب المتن هنا ,كما ٌدل على ذلك
معنى كبلمه ,وبهذا القول أٌضا قال أبو علً الجبابً ,وابنه أبو هاشم ,وأبو الحسٌن البصري من العتزلة ,واختاره الؽزالً,
والفخر الرازي وأتباعه؛ كالبٌضاوي ,واآلمدي ,وابن الحاجب ,واختاره البدر الشماخً ,وهو المنقول عن القاضً الباقبلنً.
الثانً :أنه ٌفٌد الفور ,وبه قالت الحنفٌة ,وقد نسب إلى أبً حنٌفة نفسه ,وهذا ٌخالؾ ما نقله عنه هنا صاحب المتن ,وممن
اختار هذا المذهب من الشافعٌة القاضً أبو حامد المروزي ,وأبو بكر الصٌرفً ,وهو مذهب داود ,ومعظم الحنابلة .الثالث:
أنه ٌفٌد التراخً ,كذا أطلقه جماعة ,وقال بعض المحققٌن من أهل األصول :إن هذا االطبلق مدخول؛ إذ مقتضاه أن الصٌؽة
المطلقة تقتضً التراخً حتى لو فرض االمتثال على البدار لم ٌعتبر به ,ولٌس هذا معتقد أحد ,ونقل ابن السمعانً فً
القواطع القول بالتراخً عن ابن أبً هرٌرة ,وأبً بكر القفال ,وؼٌرهما .ثم قال :إن معنى قولنا أنه على التراخً أنه لٌس
على التعجٌل .قال السبكً :وعلى هذا التفسٌر فهذا المذهب هو المذهب األول بعٌنه .الرابع :الوقؾ ,إما لعدم العلم بمدلوله,
أو ألنه مشترك بٌنهما ,ثم افترقت الواقفٌة ,منهم من قال إذا أتى بالمؤمور به فً أول الوقت كان ممتثبل قطعا ,وإن أخر عن
الوقت األول ال ٌقطع بخروجه عن العهدة ,واختاره إمام الحرمٌن فً البرهان ,ومنهم من قال إنه وإن بادر إلى فعله فً أول
الوقت ال ٌقطع بكونه ممتثبل ,وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخً .للتفصٌل أكثر فً هذه المسؤلة ٌنظر :الجصاص,
(الفصول فً األصول) ,ج ,7ص .65:الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج ,7ص .758أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد),
ج ,6ص .675أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,ج ,6ص .786الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص .:7الشٌرازي=
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الشرح :قال المفسر :عادة أهل األصول ٌجعلون للفور والتراخً بابا ٌترجمون علٌه بذلك,
وٌضعونه مشتمبل على فصول متضمنة مساب أل جزبٌة ,مثل العبادات المستؽرقة لؤلوقات
تجانؾ عن ذلك وعكس فٌه القضٌة ,وال عرَّ أف أنا
والعبادات التً ال تستؽرق أوقا أتها ,ونرى الشٌ أخ
أ
مرا أمه فً ذلك .قال ابن رشٌق فً شرح المستصفى(" :)6زعم قوم أن مطلق األمر ٌقتضً الفور,
وذهب أ
آخرون إلى أنه ال ٌقتضٌه ,وتوقؾ الواقفٌة ,والمختار أنه ٌقتضً الفع أل فقط؛ فإن
التخصٌص بزمان مبادرا كان أو مإخرا ال ٌدل علٌه الفعل ,وقد كان المكلؾ قبل ورود الخطاب
موجبه ,ولٌس فً اللفظ سوى طلب إٌقاع
موجبه ,ولما ورد تعٌَّن علٌه امتثال
بري أء الذمة من
أ
أ
الفعل ,واحتمل أن ٌرٌد به زمانا خاصا ,كما احتمل أن ٌرٌد بلفظ الرقبة فً طلب اإلعتاق رقبة
خاصة ,وذلك ال ٌمنع الخروج عن موجب اللفظ فً طلب العتق بعتق من أوقع عتقه ,كذلك هذا".
قال المفسر :األمر فً العبادة على ثبلثة أوجه :أمر بعبادة مكررة مستوعبة لؤلوقات كلها؛
كاإلٌمان باهلل ,ال ٌصح فٌه التراخً؛ ألن تقدٌر التراخً فٌه ٌخرجه عن االستٌعاب وٌقطعه عن
االستدامة ,وأمر بعبادة واحدة أو متعددة موقت بوقت مخصوص بها؛ كالصوم ,فوقتها
المخصوص بها ٌمنع التراخً والفور( ,)7وأمر بعبادة لم ٌضرب لها وقت ولم تخصص بزمان,
فهو األمر المطلق ,وهو الذي فٌه ٌجًء الفور والتراخً.
ب األمر فً أول حال اإلمكان ,وأما
قال المفسر :معنى الفور المسارعة والمبادرة إلى االمتثال أعق أ
التراخً فٌسبق إلى الفهم منه منع المسارعة والمبادرة إلى االمتثال فً أول حال اإلمكان ,وهذا
باطل ,ولم ٌصل إلٌه أحد من األصولٌٌن ,ومراد األصولٌٌن بهذه اللفظة جواز تؤخٌر االمتثال عن
أول الوقت؛ إذ لٌس فً لفظ األمر بها ؼٌر طلب إٌقاع الفعل واقتضابه خاصة ,وجمٌع األوقات
وقت له ,فمتى ما أوقعه فقد امتثل وخرج عن عهدة األمر ,فافهم هذا ففٌه فابدة الفور والتراخً,
فؤكثر الناس ال ٌحقِّقون لهما معنى ,وال ٌعرفون لهما محبل.

= (اللمع) ,ص .6:الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص .7:الجوٌنً (التلخٌص) ,ج ,6ص .887السمعانً( ,قواطع األدلة),
ج ,6ص .7:الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .668اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .886السبكً( ,اإلبهاج) ,ج ,7ص.:8
الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.799
) (6ابن رشٌق( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,ج ,7ص.:86
) (7أي ال تتوجه علٌه قضٌة التراخً أو الفور؛ ألن األمر بالصوم مثبل ٌستؽرق الوقت كله من أول جزء من النهار وذلك
بطلوع الفجر الصادق ,إلى آخر جزء منه وهو ؼروب الشمس ,فبل ٌتؤتى فٌه معنى الفور أو التراخً.
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قال المفسر :القوالن عندنا فً المذهب( ,)6واألرجح عند]

()7

()8

األشٌاخ فً الدٌوان

التراخً ,على

حسب ما فسرته فٌهما ,ال على منع المسارعة والمبادرة باالمتثال( ,)9فإن سارع وبادر فحسن,
وإن تؤخر وتراخى إلى آخر العمر أو إلى آخر الوقت فجابز( ,):وتعٌٌن أوابل األوقات وأواخرها
من الفقه.
وقول الشٌخ -رضً هللا عنه" :-فكما ٌصلح أن ٌفعله فً كل األمكنة" هذا فً األمر المطلق الذي
صصه بالمكان إلطبلقه كعدم تخصصه بالزمان( ,)7فكما
لم ٌتقٌد ال بزمان وال مكان(;) ,فعدم تخ ُّ
أٌصلح إٌقاعه فً جمٌع األمكنة فكذلك أٌصلح إٌقاعه فً جمٌع األزمنة .قال المفسر :هذا لٌس بشا؛
فإن أكثر الفروض تختص باألزمنة وال تختص باألمكنة ,ولٌست األمكنة كاألزمنة .وأما الحج
) (6قال السالمً بعد أن نقل القول بالفور" :وهو ظاهر كبلم ابن بركة حٌث أوجب تعجٌل الحج عند اإلمكان" ,ونص عبارة
ابن بركة كما فً كتاب الجامع قال" :والواجب على القادر على أداء الحج وفعله أن ال ٌإخره؛ ألن تؤخٌره مع اإلمكان ٌوجب
مخالفة األمر به"ٌ .نظر :السالمً( ,طلعة الشمس) ,ج ,6ص .687ابن بركة ,أبو محمد عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي
(ت8:::هـ)( ,كتاب الجامع) ,تحقٌق :عٌسى ٌحٌى البارونً ,ط ,7وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان,
(6899هـ6979 -م) ,ج ,7ص.;9
) (7هنا انتهى ما سقط من النسخة (أ) الذي أشرنا إلٌه سابقا.
) (8دٌوان األشٌاخ ,أو دٌوان العزابة ,وٌسمى أٌضا دٌوان وادي أرٌػ نسبة إلى المكان الذي ألؾ فٌه :وهو عبارة عن
موسوعة فقهٌة فً العبادات والمعامبلتٌ ,قال أنه فً خمسة وعشرٌن جزءا ,تعاون على تؤلٌفه عشرة من العلماء فً القرن
الخامس الهجري ,وهم :الشٌخ ٌخلفتن بن أٌوب النفوسً المسنانً (ق::هـ) ,ومحمد بن صالح النفوسً المسنانً (ق::هـ),
ومن قنطرارة :الشٌخ ٌوسؾ بن موسى (ق::هـ) ,ومن تٌجدٌتٌ :وسؾ بن عمران ابن أبً عمران موسى بن زكرٌا المزاتً
(ق::هـ) ,ومن أرٌػ :الشٌخ عبد السبلم بن سبلم (ق::هـ) ,والشٌخ جابر بن حمو (ق::هـ) ,والشٌخ إبراهٌم بن أبً إبراهٌم,
أوعرضأ على أبً العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطابً (ت:59:هـ) ,وأبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ (ت976:هـ),
وماكسن بن الخٌر (ق::هـ)ٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,7ص;.9
) (9هذا ما صححه صاحب المتن قبل قلٌل ,وهو أن األمر المطلق ٌحمل على التراخً ,والشارح هنا نقل أن القولٌن
موجودٌن فً المذهب ,والذي صححه البدر الشماخً -بعد أن فصل الخبلؾ فً المسؤلة -أن األمر المطلق ال ٌقتضً الفور
وال التراخً ,وهو اختٌار السالمً أٌضا فً طلعة الشمس ,وعبارته -أي الشماخً -فً شرح مختصر العدل واإلنصاؾ قال:
"مطلق األمر ال ٌقتضً الفور خبلفا للحنفٌة والحنابلة ,وال التراخً خبلفا لقوم .وقٌل مشترك بٌنهما .وقال الباقبلنًٌ :قتضً
الفور ,إما الفعل فً الحال أو العزم علٌه فً ثانً الحال .وقال الجوٌنً :بالوقؾ فً مدلوله لؽة بٌن الفور والقدر المشترك,
وإن فعل بالفور عد ممتثبل ,وأما التراخً فبل ٌحتمله .وقال بعض بالوقؾ لؽة وفً االمتثال به إن بادر؛ الحتمال وجوب
التراخً .ثم قال :والصحٌح أنه لمطلق وجوب الفعل ,ال للتراخً وال للفور ,وأٌّا فعل عد ممتثبل" .الشماخً( ,شرح مختصر
العدل واإلنصاؾ) ,ص .799السالمً( ,طلعة الشمس) ,ج ,6ص.687
) (:إلى آخر العمر :أي فً العبادات الموسعة التً ال تحدد بوقت معٌن ,وهً التً ٌسع عملها إلى آخر العمر؛ كالحج مثبل.,
وأما قوله إلى آخر الوقت :فٌعنً العبادات الموسعة المحددة بوقت معٌن ,وهذا الوقت بداٌة ونهاٌة؛ كالصلوات الخمس مثبل.
);( فً (ب) و (ج)" :الذي لم ٌتقٌد بمكان وال زمان" والمعنى واحد.
) (7فً (ب) و (ج)" :فعدم تخصٌصه بالمكان إلطبلقه كعدم تخصٌصه بالزمان".
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أكثر الفروض( ,)6حٌث جعل هللا سبحانه [له]
فٌعارض
أ

()7

مٌقاتا فً الزمان ومٌقاتا فً المكان,

فقال سبحانه :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ آل عمران ,97:وقال إبراهٌم -علٌه
السبلم :-ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ إبراهٌم ,8: :وقال سبحانه وتعالى :ﮋﭑ ﭒ
ﭓﮊ البقرة.697 :
()3

وقوله" :وحجة اآلخرٌن :إجما ُعهم على جواز فعله عقٌب األمر ،فمن ادعى [جواز]

تؤخٌره

فعلٌه الدلٌل" ,قال المفسر :هذا معروؾ عند المتكلمٌن ,وهو جعل المتفق علٌه أصبل للمختلؾ
():

فٌه( ,)9وهو نوع من القٌاس ,و[هو]

نوع من االستصحاب ,وقد ضعفه أكثر األصولٌٌن ,وهو

عند أصحابنا أصل قوي ,ورفعت علٌه قواعد فً المذهب ,نشٌر إلٌها فٌما ٌستقبل إن شاء هللا.
فؤجٌبوا عن هذا :بؤن قٌل لٌس فً اتفاقنا على جواز إٌقاعه فً أول الحال أعقٌب األمر ما ٌمنع
تؤخٌره ورفوعه إلى وقت أ
آخر بعد ذلك ,بشرط العزم بالقلب على ذلك ,وتصحٌح النٌة وإحكامها,
أ
وإجماع العزٌمة(;) ,والدلٌل ما فرضناه على أصحاب [القول]( )7الثالث ,فإن ترك المكلَّؾ أو أل
الو أسط أو فً اآلخر؛ فهل ٌتصؾ فً تركه بكونه عاصٌا؟ حٌث اإلجماع انعقد
الوقت وأأو أق أعه فً أ
بؤن من ترك واجبا موقتا حتى انقضى وقته فقد عصى .فإن قلتم به لزمكم خرق اإلجماع ,وما
لزم

()8

أصحاب القول الثالث فً المسؤلة التً قبل هذه ,وإن قلتم ال ٌتصؾ بالعصٌان بتضٌٌع أول
أ

الوقت إلى الوسط أو إلى اآلخر؛ طرَّ دنا معكم القٌاس فً وصؾ الفعل المو أقع فً الوسط أو فً
اآلخر؛ ما حكمه؟ أهو األداء أو القضاء؟ وال ثالث ,فما قلتم به أه أوٌتم فً أأهو أٌة( ,)9وأجٌبوا عن

) (6فً (ب) و (ج)" :فٌفارق أكثر الفروض" والمعنى واحد.
) (7ساقط من (ج).
) (8ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج) ,وعبارة المتن كما فً األصل" :فمن ادعى جوازه وتؤخٌره" بحرؾ العطؾ ,وقد سبق
أن فً هذه العبارة تصحٌفا ,والصواب الجر على اإلضافة ,وقد صححت العبارة فً المتن بناء على ما جاء هنا فً كبلم
الشارح.
) (9فً (أ)" :للتخلٌؾ فٌه" وهو تصحٌؾ.
) (:ساقط من (أ).
);( أي وتؤكٌد العزم على الفعل بعد ذلك.
) (7ساقط من (ب).
) (8فً (ب) و (ج)" :واإللزام" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (9أي سقطتم فً حفر عمٌقة ,والمقصود :وقعتم فً إلزامات ومناقضات ال محٌد لكم عنها.

758

()7

معافصة الموت( :)6بؤن العزم بالقلب على االمتثال ٌحرزه عن العصٌان ,بشرط إنه [إن]
بالمرض واشتد علٌه األلم وؼلب على ظنه الموت أنه واجب علٌه المبادرة

()8

أحس

باالمتثال إن أمكنه,

وأمر دٌنهم أمر مؤمور ,هذا كله مقتبس
لقرآن
وإال ففً الوصٌة كفاٌة[ ,والحج]( )9وتعلٌم الصبٌان ا
أ
أ
من قوله تعالى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ التحرٌم ,; :ومن قوله :ﮋ ﮰ ﮱ
﮲ ﮊ طه ,687 :واألمر ما قال هللا سبحانه :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮊ البقرة687 :

اآلٌة ,والوصٌة تنوب فً هذا ومثله من الدٌون الواجبات ,من

المعامبلت والتعدٌات ,وأما قول أبً حنٌفة" :فإن حضره الموت فبل فرض" هللا أعلم بمراده فٌه,
إن كان ٌعنً قبل آخر الوقت أم ال ,وهللا أعلم.

) (6معافصة الموت أي مباؼتتهٌ ,قال :عا أفصته معافصة وعفاصا :أي أأ أخذته على ؼرَّةٌ .نظر :ابن سٌده( ,المخصص),
مصدر سابق ,ج ,9ص;.8
) (7ساقط من (أ).
) (8فً (ب) و (ج)" :وؼلب على ظنه الموت وجب علٌه المبادرة...إلخ".
) (9ساقط من (أ).
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()0

[القضاء هل ٌجب باألمر األول أم بؤمر ثان؟]

واجب
مسؤلة :اختلؾ الناس فً قضاء الفوابت؛ قال بعضهم :ال ٌجب إال بؤمر ثان ،وقال بعضهم:
ٌ
باألمر األول أو قٌاسا علٌه( .)2وحجة األولٌن :أن تعلٌق الفعل بوقت معٌن كتعلٌقه بشخص
()3

ٌجب قضاإُ ك فً شخص معٌن
معٌن ،فكما ال
ُ

فكذلك ال ٌجب القضا ُء علٌك فً وقت معٌن(،)4
()5

واستدل اآلخرون :بؤن الدٌن ال ٌسقط بمضً األجل ،فالعبادة أولى أال تسقط

بمضً الوقت،

ولقول رسول هللا --صلى هللا علٌه وسلم( :--أحق ما وفٌتم به دٌنُ هللا تعالى) .وقال آخرون :إن
واجب فً كل األوقات ،فً األجل وبعده ،وإنما تؤجٌلُه ترك المطالبة ،وال
العلة فً الدٌن أنه
ٌ
ُ
والورثة بمقامهما ،والعبادةُ( )٧إنما
ٌسقط الدٌنُ بفوات األجل وال بفوات الؽرٌم وال المدٌن(،)6
واجب أبد اآلباد ،وقد ورد القضا ُء بؤمر ثان فً عبادات؛
تجب إلى الوقت المحدود ،والدٌنُ
ٌ
كالصالة والصٌام ،قال رسول هللا --صلى هللا علٌه وسلم( :--من نام عن صالة أو نسٌها

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7صورة المسؤلة فٌما إذا ورد خطاب من الشارع بفعل عبادة فً وقت معٌن فخرج ذلك الوقت ولم ٌؤت المكلؾ بالعبادة,
فهل ٌجب علٌه القضاء بؤمر جدٌد ابتداء أم ٌجب باألمر األول؟ فً المسؤلة قوالن؛ القول األول :أن األمر األول ال ٌتضمن
وال ٌستلزم األمر بالقضاء ,والقضاء إنما ٌجب بؤمر مجدد ,وعلٌه أكثر الشافعٌة ,منهم أبو بكر الصٌرفً وابن القشٌري,
وصححه أبو حامد األسفراٌٌنً وأبو إسحاق الشٌرازي ,ونقل عن أبً عبد هللا البصري من المعتزلة ,وعن الكرخً من
الحنفٌة ,واختاره بدر الدٌن الشماخً .ووجه هذا القول أن تعلق الخطاب بإٌقاع العبادة فً وقت معٌن ٌقتضً منه توقٌت
األمر بذلك الوقت المعٌن ,فإذا انقضى الوقت فلٌس فً األمر باألداء أمر بالقضاء ,فبل بد من أمر ثان .القول الثانً :أن األمر
بالقضاء ٌجب باألمر السابق ,ذهب إلى ذلك الحنابلة ,وأكثر الحنفٌة كالسرخسً والجصاص وؼٌرهما ,وبه قال عبد الجبار
وأبو الحسٌن من المعتزلةٌ .نظر :أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,ج ,6ص .799الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص.88
السمعانً( ,قواطع األدلة) ,ج ,6ص .97اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .897الطوفً( ,شرح مختصر الروضة) ,ج,7
ص .89:البخاري ,عبد العزٌز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفً (ت785:هـ)( ,كشؾ األسرار شرح أصول البزدوي),
بدون طبعة ,دار الكتاب اإلسبلمً ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص .689الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,7ص .957الشماخً,
(شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .7:8السالمً( ,طلعة الشمس) ,ج ,6ص.689
) (8أي أن األمر إذا تعلق بفعل ٌختص بشخص ,لم ٌستفد منه تخصٌصه بشخص أ
آخر ,وكذلك إذا اقتضى تخصٌصا بمكان
لم ٌستفد منه إٌقاعه بمكان أ
آخر ,فكذلك الحكم فً الوقت .كذا فسره الشارح ,وسٌؤتً نص كبلمه.
) (9فً (ب) و (ج)" :فكذلك ال ٌجب قضاإك على وقت معٌن".
) (:فً (أ)" :ألن العبادة أولى أال تسقط" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
);( فً (ب) و (ج)" :وال المدٌان".
) (7فً (ب) و (ج)" :والعبادات" بصٌؽة الجمع.
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فلٌصلها إذا ذكرها فذلك وقتها)( ،)6وهو المراد بقوله( :فدٌنُ هللا أحق أن توفوا به)( ،)2وإنه
لدٌنٌ مالز ٌم( ،)3وقد قال هللا عز وجل :ﮋﭟ ﭠﭡﮊ طه ،04 :وقد قال عز من قابل
فرابض لم ٌوجب رسول ُ هللا --صلى هللا
فً الصوم :ﮋﭼﭽﭾﭿ ﮊ البقرة ،0٥4 :وهناك
ُ
علٌه وسلم --فٌها القضاء؛ كالجمعة إذا فاتت شروطها صلى الظهر أربعا ،والمجتهدون مختلفون
فٌما بٌن ذلك ،فٌما لم ٌُذكر فٌه قضا ٌء وال أداء ،بعضهم ٌوجب علٌه القضاء ،وبعضهم ٌُسقط
عنهم القضاء؛ كالكافر األصلً ،واألول كالمضٌع الملً( ،)4وبعضهم ٌجعلُه كالكافر األصلً إال
فٌما ٌتعلق بالمظالم ،وأما العبادات كالصالة والصوم فال شًء علٌه(.)5
(;)

[الشرح]

قال المفسر :حقٌقة القضاء استدراك فرض فات زمان وجوب إٌقاعه فٌه بمانع منع

منه ,ضرورة ,أو شرعا ,أو تفرٌطا ,أو ترخٌصا ,فٌندرج لك فٌه قضاء المسافر ,والحابض,
والناسً ,والزابل العقل ,على خبلؾ فٌهما ,والمفرط .قال ابن رشٌق فً شرح المستصفى(:)7
"ظن بعض الفقهاء أن القضاء ٌجب باألمر األول وال ٌفتقر إلى أمر مجدد ,وهذا الظن خطؤ ,فإن
المؤمور
الخطاب األول ٌقتضً الفع أل فً وقت لو ق َّد أمه علٌه لم ٌكن ممتثبل باإلجماع؛ ألنه لم ٌوقع
أ
أ
به فً الوقت الذي طلب منه إٌقاعه فٌه ,وكذلك إذا أوقعه بعد وقته لم ٌكن بذلك الفعل موافقا
( )6أخرجه الربٌع ( ,)689كتاب الصبلة :باب فً أوقات الصبلة ,من حدٌث جابر بن زٌد ببلؼا .وأخرجه الترمذي
( ,) 677أبواب الصبلة :باب ما جاء فً النوم عن الصبلة ,وؼٌره من حدٌث أبً قتادة ,ولم ٌؤت عند الجمٌع لفظ (فذلك
وقتها).
) (7أخرجه البخاري ( ,)69:8كتاب الصوم :باب من مات وعلٌه صوم .ومسلم ( ,)6698كتاب الصٌام :باب قضاء الصٌام
عن المٌت .كبلهما من حدٌث ابن عباس .وفٌه عند مسلم رواٌتان :األولى أن السابل رجل ,واألخرى أن السابل امرأة .ولفظه
عنه البخاري :جاء رجل إلى النبً -صلى هللا علٌه وسلم ,-فقالٌ :ا رسول هللا إن أمً ماتت وعلٌها صوم شهر ,أفؤقضٌه
عنها؟ قال( :نعم ,قال :فدٌن هللا أحق أن ٌقضى) .أما الرواٌة التً ذكرها صاحب المتن( :فدٌن هللا أحق أن توفوا به) فلم
أجدها بلفظها.
) (8فً (أ)" :وإنه لدٌن متبلزم".
) (9المضٌع الملًِّ فً مقابل الكافر األصلً ,أي من أضاع الفرض وهو على ملة اإلسبلم.
) (:قوله :والمجتهدون مختلفون فٌما لم ٌذكر فٌه قضاء وال أداء ,ثم ذكره الخبلؾ فً المسؤلة ,ثم تمثٌله بالكافر األصلً
والمضٌع الملًِّ؛ أقول :فً عبارة الشٌخ هنا شًء من الؽموض ,حٌث لم أفهم من كبلمه وجه التمثٌل لكبل القولٌن ,فهل قوله:
"كالكافر األصلً" هو مثال لمن ٌسقط عنهم القضاء قوال واحدا أم كٌؾ؟ ,وقوله" :واألول كالمضٌع الملًِّ" ما الذي ٌعنٌه
باألول؟ أم أن فً العبارة سقطا؟ فإنً لم أدرك معنى كبلمه ولم ٌتضح لً مراده .وسٌؤتً فً كبلم الشارح تفصٌل واضح
لعبارة المتن هنا ,وسٌذكر أن الخبلؾ وارد فً الكافر األصلً والمضٌع الملً معا.
);( ساقط من (أ) و (ج).
) (7ابن رشٌق( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,ج ,7ص.:88
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لموجب الخطاب األول ,فبل ٌجب علٌه به ,وٌتوقؾ إٌجابه فٌه على دلٌل ٌدل علٌه .فإن قٌل:
أ
وجوب الدٌن ,كذلك انقضاء الوقت ال
الوقت فً العبادة كاألجل فً الدٌن ,ثم حلول األجل ال ٌسقط
أ
()6

ٌمنع بقا أء الوجوب ,قلنا :الدٌن ما وجب

مقرونا باألجل حتى ٌمتنع تقدٌمه علٌه ,وإنما وجب

بسبب ما أوجبه من المعاملة بٌن الؽرٌم وربِّ الدٌن ,وقد تحققت المعاملة فبل تنتفً بعد تحققها,
()7

ومثال األجل فً الدٌن الحول فً الزكاة ,ال جرم أن تؤخٌر إخراج الزكاة

عند الحول ال ٌمنع

بقاء اإلٌجاب ,ولذلك لو أداها بعد الحول ال ٌكون قاضٌا ,وههنا ٌكون قاضٌا ,ولو كان األمر
األول ٌقضً إٌجاب الفعل علٌه بعد الوقت لم ٌكن قاضٌا".
قال المفسر :ننبه ههنا على تحقٌق معانً أسماء متداولة بٌن الفقهاء فً الفتاوى واألجوبة ,ال ٌكاد
ٌنتبه لتحقٌق معانٌها ,إذ المقصد بما نحن فٌه التنبٌه على الحقابق ,وهً :الفوات ,واإلعادة,
()8
ب
والقضاء ,والبدل ,والتراخً .فإن قٌل ما الفوات؟ قٌل[ :الفوات] اسم لمضً زمن محدود ضر أ

وقتا ألداء فرض فٌه متعٌن .فإن قٌل فما الفابت على مقتضى هذه العبارة؟ قٌل :هو الفرض الذي
قد انقضى زمان أدابه .فإن قٌل فما اإلعادة؟ قٌل :هً معاودة فرض قد اتصؾ بالفساد والبطبلن,
وإٌقاعه ثانٌا فً الوقت المضروب له على وجه ٌنتفً فٌه الفساد والبطبلن( ,)9من قولك :عاد إذا
رجع .فإن قٌل فما القضاء على هذا المنهج؟ قٌل :هو فعل واجب أ
فات وقته المحدود لهٌ ,قع مماثبل
له بدال منه ,وأما التراخً فمعناه االمتداد والتطاول ,فٌقصد به الفقهاء إلى تطاول وقت عبادة
موقتة ,تو أقع بعد مضً أول وقتها( ,):ثم ال ٌتؤ َّثم المؤمور بها بالتؤخٌر.
قال المفسر :نفرض ههنا ثبلث صور نكشؾ الؽطاء بها عن حقٌقة القضاء فً العبادات ,فنقول:
من وجب علٌه قضاء عبادة فابتة على وجوه؛ أحدها :من ترك العبادة بإذن الشرع نهٌا له عنها؛
كالحابض والنفساء .والثانً :من تركها بترخٌص الشرع له؛ مثل المسافر والمرٌض فً الصوم
على قول ,أو بمنع الشرع لهما على قول .والثالث :من تركها عمدا اعتداء وعصٌانا وكفرا.
والرابع :من تركها بنوم أو نسٌان أو بزوال العقل.

)" (6ما" ههنا نافٌة ,ولٌست اسما موصوال .والمعنى :أن الدٌن لم ٌجب مقرونا باألجل حتى ٌمتنع تقدٌمه علٌه ,وإنما وجب
بسبب المعاملة الحاصلة بٌن الؽرٌم ورب المال.
) (7فً (أ)" :خروج الزكاة".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (أ)" :قٌل هً معاودة إٌقاعه ثانٌة فً الوقت المضروب له على وجه ٌنتفً فٌه الفساد والبطبلن قد اتصؾ بالفساد
والبطبلن" ,وٌظهر أن فً العبارة شًء من التصحٌؾ والتقدٌم والتؤخٌر.
) (:فً (ب) و (ج)" :إلى تطاول وقت عبادات موقتة تقع بعد مضً أول وقتها".
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فالوجه األول :ال ٌتحقق فً تركهما القضاء إال توسعا ومجازا( ,)6وصومهما أقرب إلى األداء منه
صتا هللاأ ر أبهما,
إلى القضاء ,حٌث الوجوب ساقط عنهما ,وبإجماع أنهما إن صامتا مع المانع فقد أع أ
وال ٌنعقد صومهما[ ,ولو ك َّفتا عن المفطرات]( ,)7وعلٌهما البدل إجماعا ,وال ٌسمى فعلهما قضاء
()8

[إال]

من حٌث فوات السبب الذي هو الوقت خاصة ,وعلٌهما إٌقاع مثله بدال عنه بعد ارتفاع

المانع ,ولو بعد انقضاء الوقت ,وٌسمى ذلك قضاء توسعا.
ِّ
المترخص ,فمن ق َّد أر المحذوؾ فً اآلٌة واإلضمار ٌقول :المسافر والمرٌض مخٌران ,إن
الثانً:
َّ
ترخصا وأفطرا ,وإن شاءا صاما
شاءا

()9

ووقع صومهما أداء ,حٌث لم أٌفتهما واجب وال

ِّ
مترخصٌن تع ٌَّن علٌهما القضاء؛ حٌث الواجب والوجوب فابت عنهما ,على
وجوب( ,):وإن أفطرا
وجه تقدٌر المحذوؾ فً اآلٌة ,وأما على قول من ال ٌق ِّدر فً اآلٌة شٌبا ,وهم القابلون بؤن المسافر
والمرٌض ال ٌجوز لهما الصوم وال ٌنعقد لهما ,وعلٌهما القضاء بعد زوال الحال ,فهما بهذا
(;)

القول

شبٌهان بالحابض والنفساء حٌث لم أٌفت عنهما بمضً الوقت إال الوجوب دون الواجب,

قال المفسر :هذا القول األخٌر فً المرٌض والمسافر لم ٌقع عندنا فً المذهب ,ولم نقؾ علٌه فً
أقاوٌل أصحابنا المشرقٌٌن وال المؽربٌٌن ,وإنما فرَّ عنا فٌه على أصول الؽٌر؛ فاعرؾ ذلك.
والثالث :من تركها عمدا اعتداء أو عصٌانا وكفرا ,فإن علٌه القضاء

()7

حقٌقة والكفارة تؽلٌظا؛

الواجب والوجوب متع ٌِّن ,هذا هو الصحٌح فٌه سواء قبل التوبة أو بعدها,
حٌث أفات عن نفسه
أ
وحكى الشٌخ -رضً هللا عنه -فً بعض مصنفاته تشبٌهه بالكافر بعد إسبلمه( ,)8وأعنً بالكافر
المشرك على عرؾ أصحابنا فً الكفر والشرك .والرابع :الناسً ,والنابم ,والزابل العقل بؽٌر
تسبب منه[ ,فالقضاء واجب علٌهما أعنً الناسً والنابم( ,وال إثم وال كفارة ,والمتسبب فً زوال
) (6أي الحابض والنفساء فً وجوب القضاء علٌهما فً الصوم ,أما الصبلة فبل تإمران بقضابها؛ لحدٌث عابشة عند مسلم
وؼٌره ,عندما قالت للمرأة التً سؤلتها :ما بال الحابض تقضً الصوم وال تقضً الصبلة؟ فقالت لها عابشة -رضً هللا عنها-
" :كان ٌصٌبنا ذلك ,فنإمر بقضاء الصوم وال نإمر بقضاء الصبلة" .أخرجه مسلم ( ,)88:كتاب الحٌض :باب وجوب
قضاء الصوم على الحابض دون الصبلة.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (أ)" :مخٌران وإن شاء ترخصا وإن فطرا وإن شاء صاما" وٌظهر أن فً العبارة تصحٌفا.
) (:الواجب :هو الفعل نفسه الذي هو الصٌام هنا ,وهو ما ٌثاب فاعله وٌعاقب تاركه ,والوجوب :طلب الفعل من هللا تعالى
طلبا جازما ,وهللا أعلم.
);( فً (أ)" :فٌهما هذا القوم" وهو تصحٌؾ.
) (7فً (ب) ؼٌر واضح ولعله" :فالمحكً علٌه القضاء...إلخ" ,وفً (ج)" :فالملًِّ علٌه القضاء...إلخ".
) (8لم ٌذكر الشارح المصدر الذي نقل منه رأي الشٌخ هذا حتى أرجع إلٌه.
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()6

عقله ؼٌر معذور ,وعلٌه القضاء)
()8

[جمٌع]

()7

واإلثم والكفارة فً الصبلة والصوم ,وهو كالمتعدي]

فً

معانٌه .ونرجع إلى المقصود -وهو القضاء -هل ٌجب باألمر األول أو بؤمر مجدد
()9

مستؤنؾ؟ فٌه -كما قال الشٌخ -جوابان ,ؼٌر أن المنصور

عند الفقهاء إنما ٌجب بؤمر مجدد

مسـتؤنؾ؛ فإن الخطاب األول ال ٌفهم منه إال طلب الفعل وإٌقاعه أداء فً الوقت المضروب له,
وال ٌفهم منه أمر بالقضاء تصرٌحا وال ضمنا ,والذي ٌوضح ذلك أن األمر إذا تعلق بفعل
():

المحصور بوقت

فقد انطوى علٌه ,فلٌس فً الفعل تصرٌح بإٌقاع مثله بعد وقته ,ولٌس ٌتضمنه

ال محالة ,فإذا لم ٌنبا عنه صرٌحا وال ضمنا لم ٌستفد منه ,وٌدل على ذلك أن األمر إذا تعلق
بفعل ٌختص بشخص ,لم ٌستفد منه تخصٌصه بشخص أ
آخر ,وكذلك إذا اقتضى تخصٌصا بمكان
لم ٌستفد منه إٌقاعه بمكان أ
آخر(;)؛ نحو األمر بالوقوؾ فً عرفة فً وقت معروؾ ,إذا تعذر
امتثاله فً المكان المخصوص به لم ٌستفد من األمر إٌقاعه فً ؼٌره ,فكذلك الوقت الجامع ما
قدمناه ,فإن تمسك من ٌخالؾ( )7بوجوب القضاء فً بعض موارد الشرٌعة؛ مثل قوله( :من نام عن
صبلة أو نسٌها فلٌصلها إذا ذكرها)( ,)8وما روي عنه علٌه الصبلة والسبلم أنه نام عن صبلة حتى
خرج الوقت فقضاها( ,)9وأنه قال -علٌه السبلم -فً النهً عن السعً إلى الصبلة ؼٌر الجمعة:
(فبل تؤتوها وأنتم تسعون ,وأتوها وعلٌكم السكٌنة والوقار ,فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا,
فإن أحدكم فً الصبلة ما دام ٌعمد إلى الصبلة)( ,)65فؤجٌبوا بؤنه وإن لزم القضاء فً عبادات فقد
سقط فً عبادات؛ كالجمعة إذا فاتت ,ورمً الجمار عند بعض العلماء ,وكذلك فً حق الكفار

) (6ما بٌن القوسٌن ساقط من (ب) ,والعبارة هكذا" :فالقضاء واجب علٌهما أعنً الناسً والنابم واإلثم والكفارة فً
الصبلة...إلخ".
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج) ,والعبارة هكذا" :والزابل العقل بؽٌر سبب منه فً جمٌع معانٌه...إلخ".
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (أ)" :ؼٌر أن المؤمور" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (:كذا ,ولعل الصواب :بفعل محصور بوقت .أو على تقدٌر مضاؾ إلٌه :إذا تعلق بفعل الواجب المحصور بوقت...إلخ.
);( فً (أ)" :إٌقاعه منه بكان آخر".
) (7فً (ب) و (ج)" :فإن تمسك من ٌخالفنا".
) (8سبق تخرٌجه فً المتن.
) (9روي عن عطاء بن ٌسار قال" :نام رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فلم ٌستٌقظ إال لحر الشمس ,فسار حتى جاز
الوادي ,وقال( :ال نصلً حٌث أنسانا الشٌطان) قال :فصلى ركعتٌن ,وأمر ببلال فؤذن ,وأقام فصلى" .أخرجه عبد الرزاق فً
المصنؾ ( ,)7789كتاب الصبلة :باب من نسً صبلة أو نام عنها.
) (65أخرجه الربٌع ( ,)767كتاب الصبلة ووجوبها :باب فً صبلة الجماعة والقضاء فً الصبلة ,من حدٌث أنس بن مالك.
وأخرجه مسلم ( ,);57كتاب المساجد ومواضع الصبلة :باب استحباب إتٌان الصبلة بوقار وسكٌنة ,من حدٌث أبً هرٌرة.
واللفظ هنا للربٌع بن حبٌب.

759

لقوله تعالى :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ األنفال ,88 :وأن اإلسبلم جب
لما قبله ,وهو مذهب الشٌخ -رضً هللا عنه -فً الكتاب وفً ؼٌره من مصنفاته ,وكذلك الصبلة
المتروكة فً أول الوقت ثم عرض فً سابر الوقت حٌض أو جنون ,على الخبلؾ فً الفور
والتراخً .وقوله(" :إن أحق ما وفٌ ُتم به دٌن هللا) ،وإنه لدٌن مالزم" ,هذا هو األمر المجدد
المستؤنؾ ,الذي ٌستدل به على وجوب القضاء بؤمر ثان ,وكذلك قوله تعالى :ﮋﭟ ﭠ
ﭡﮊ طهٌ 69:ستفاد منه وجوب القضاء بؤمر ثان فً الناسً ,والنابم ,والعامد ,والزابل
العقل ,وكذلك قوله تعالى :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ البقرةٌ 689 :ستفاد منه أن القضاء إنما وجب
()6

بؤمر مستؤنؾ؛ إذ األمر [األول]

هو قوله :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البقرة,68: :

ولٌس فٌه ما ٌتضمن القضاء ,وإنما وجب بقوله :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ البقرة .689 :وأما ما لم
ٌرد فٌه قضاء وال أداء فقد اختلؾ فٌه العلماء قٌاسا واجتهادا ,فؤوجب بعض وأسقط بعض؛
كالكافر األصلً[ ,والمض ٌِّع الملًِّ ,ف أهدأ أر بعضهم

()7

عن الكافر المظالم والعبادات ,وجعلوا دخوله

فً اإلسبلم كؤول ما تعلق به الخطاب ,وكؤول ما ٌتعلق به التكلٌؾ ,وما قبل ذلك كحاله قبل
التكلٌؾ ,وأسقطوا عنه جمٌع ذلك ,وبعضهم أوجب علٌه (جمٌع ذلك ,وأوجب علٌه)( )8القضا أء فً
جمٌع ما بٌنه وبٌن هللا تعالى ,وفً جمٌع ما بٌنه وبٌن الناس]( ,)9والمض ٌِّع الملًِّ اختلؾ فٌه
أوجب علٌه القضاء ,وقال :إذا أمر
[القٌاس]( ,):فمن أجاز قٌاس األضداد بعضها على بعض
أ
الناسً والناب أم بالقضاء -وقد عذرهما الشرع -فالعامد المض ٌِّع
رسول هللا --صلى هللا علٌه وسلم--
أ
ب لضد
أحرى أن ٌقضً؛ ألنه ؼٌر معذور ,ومن قال إن العمد والنسٌان ضدان ال ٌجتمعان فما أو أج أ
فؤحرى أن ٌنتف أً فً ضده ,قالوا :ال ٌجب علٌه القضاء إال بدلٌل ,وال دلٌل .وهللا الموفق ,وهو
المسإول فً العصمة من الخطؤ والزلل ,وحسبنا هللا ونعم الوكٌل.
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ج)" :فؤهدر بعضهم".
) (8ما بٌن القوسٌن ساقط من (ج) ,ونص العبارة هكذا" :وأسقطوا عنه جمٌع ذلك ,وبعضهم أوجب علٌه القضاء فً جمٌع
ما بٌنه وبٌن هللا تعالى...إلخ".
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) ,والعبارة جاءت هكذا" :فؤوجب بعض وأسقط بعض كالكافر األصلً والمضٌع
الملًِّ...إلخ".
) (:ساقط من (ب) و (ج) ,ونص العبارة فٌهما" :والمضٌع الملً اختلفوا فٌه فمن أجاز قٌاس األضداد...إلخ".
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[هل ٌدخل رسول هللا --صلى هللا علٌه وسلم --مع أمته فً الخطاب]
()2

باب :هل ٌدخل ُ رسول ُ هللا --صلى هللا علٌه وسلم --مع أمته فً األمر الوارد

()0

فً القرآن أم ال؟

ومن األوامر ما ٌخص النبً --صلى هللا علٌه وسلم --دون أمته؛ كقوله عز وجل :ﮋﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ المابدة ،6٧ :وفً قوله :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ الحجر:
 ،١4ونحوه قوله :ﮋﮬ ﮭ ﮊ المدثر ،0 :و ﮋﭑﭒ ﮊ المزمل ،0 :وما أشبه ذلك مما ال
الخطاب خصوصا له وعموما ألمته؛ كقوله :ﮋﭑ
ٌدخل أح ٌد [معه]( )3فً ذلك االسم .وربما ٌرد
ُ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ الطالق .0 :وأما االسم الجامع له وألمته
فداخل فً الخطاب معهم؛ كقوله عز وجل :ﮋﯓ ﯔ ﯕﮊ البقرة ،014 :و ﮋﮜ
ﮝﮊ البقرة ،20 :و ﮋﯘﯙﮊ البقرة ،0٧١ :و ﮋﯢﯣﮊ الحشر ،2 :وهذا
وشبهه مما ٌدخل فً الخطاب معهم على مذهب أهل التعمٌم( ،)4وٌصلُح على من ال ٌقول
بالعموم( ،)5وال ٌقطعون إال على أدنى ما ٌشمله االسم العام له معهم .والقابلون بالوقؾ قالوا:
حتى ٌرد بٌان ذلك .وقد احتج من ال ٌقول بالتعمٌم؛ وقالواٌ :جب أن ٌكون رسول ُ هللا -صلى هللا
علٌه وسلم -داخال فً عموم اآلٌة ،قلنا :قد كان ،ولكن خرج عن جملتها بقوله( :نحن معاشر

) (6العنوان من وضع المحقق.
) (7فً (ج)" :فً األوامر الواردة".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9وذهب إلى هذا القول إمام الحرمً فً التلخٌص ,والؽزالً فً المستصفى ,والرازي ,واآلمدي ,وابن الحاجب ,ونقله
اآلمدي وابن الحاجب عن أكثر العلماء .ونقبل أٌضا عن أبً بكر الصٌرفً والحلٌمً القول بؤن كل خطاب ورد مطلقا ولم
ٌكن ال رسول مؤمورا فً أوله بلفظ "قل" ,مثل" :قل ٌا أٌها الناس" فهو داخل فٌه ,وإن كان على خبلؾ ذلك فبل ٌدخلٌ .نظر:
الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .957الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .879الرازي( ,اإلحكام) ,ج ,8ص .688اآلمدي,
(اإلحكام) ,ج ,7ص; .97اإلٌجً( ,شرح العضد على ابن الحاجب) ,ص .75:الشماخً( ,مختصر العدل واإلنصاؾ),
ص.8:9
) (:أي وٌصلح دخوله مع أمته على قول من ال ٌقول بالعموم.
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()0

األنبٌاء ال نورث ،ما تركناه فهو صدقة)

مستفٌض فً الصحابة ،وورد عن
بر مشهو ٌر
ٌ
خ ٌ

الصدٌق وال نكٌر( ،)2فإن قالوا :تركتم كتاب هللا عز وجل المقطوع به إلى خبر مظنون فٌه ،قلنا:
فهذا ٌرجع علٌكم فً جمٌع عموم القرآن( ،)3وكذلك أهل الوقؾ ٌرج ُع علٌهم إذا ورد القرآن(،)4
وهو قولهم ،ومن ال ٌقول بالعموم أجاز ذلك أٌضا ،وقالوا :إنه ٌصلح للعموم والخصوص ،وقد
اتفقنا معهم على أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قد أ ُمر بتبٌٌن ما فً القرآن ،وسن ُته بٌانٌ لما
()5

فً القرآن ،إال إن [قالوا]

إنما ٌجب أن ٌكون البٌانُ عند من سمع الرسول صلوات هللا علٌه،

ومن لم ٌبلُؽه فلٌس علٌه شً ٌء ،إال أن ٌُعلقه إلى التواتر ،ف ٌُبطل ُ ُجل أحكام الشرٌعة لعدم التواتر
ُ
الشرٌعة وأحكا ُمها ،ومن أبطل هذا الخبر فقد أبطل
فً ُجلها ،و ٌُبطل ُ أخبار اآلحاد وعلٌها ُبنٌت
ُ
أصدق هذه األمة وصدٌقُها بمحضر الصحابة وال نكٌر ،وعمل
سابر األخبار ،وال سٌما أنه رواه
ُ
األمة على
به الخلفا ُء الراشدون ،وأبو بكر الصدٌق عند اسمه أطاعوا له بذلك ،ولن تجتمع
ضالل ،وقد قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن من
بعدي)(;) ،وقال( :اقتدوا بالذٌن من بعدي)( ،)٧وأما الذٌن ٌقضون على العموم بؤقل الجمع ٌنبؽً
لهم أن ٌجعلوا جمٌع أوامر هللا عز وجل وفروضه على الكفاٌة حتى ٌرد بٌان.
الشرح :قال المفسر :حاصل هذا الباب بٌان ما تقتضٌه الصٌػ الواردة فً األوامر والنواهً
واألخبار ,هل ٌجب أن تشمل رسو أل هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وتنطوي علٌه كما انطوت على
أمته أم ال؟ وهل هً فً ذلك على العموم فٌه وفٌهم؟ فنقول :ذلك ورد فً القرآن على موارد ,منها

()6

أخرجه الربٌع ( ,) ;;9كتاب األٌمان والنذور :باب فً الموارٌث ,من حدٌث عابشة ,واللفظ له .وأخرجه البخاري

( ,);77:كتاب الفرابض :باب قول النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ال نورث ما تركنا صدقة) .ومسلم ( ,)67:9كتاب
الجهاد والسٌر :باب قول النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ال نورث ما تركنا فهو صدقة) .كبلهما من حدٌث أبً بكر وؼٌره.
) (7أي رواه أبو بكر الصدٌق ,وعمل به بمحضر الصحابة ولم ٌنكر علٌه أحد ,كما سٌؤتً بعد قلٌل.
) (8أي ٌلزمكم أن تخرجوا رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -من جمٌع عمومات القرآن ,مثل :المسلمٌن ,والمإمنٌن
والمتقٌن ,وؼٌرها.
) (9أي وكذلك الذٌن قالوا بالوقؾ ٌلزمهم أن ٌقفوا فً جمٌع عمومات القرآن.
) (:ساقط من (ج).
(;)

أخرجه الحاكم فً المستدرك ( )879كتاب العلم .والبٌهقً فً شعب اإلٌمان ( ,)7659باب التمسك بما علٌه الجماعة.

كبلهما من طرٌق العرباض بن سارٌة.
) (7أخرجه ابن حبان ( ,);957كتاب إخباره -صلى هللا علٌه وسلم -عن مناقب الصحابة :باب ذكر أمر المصطفى -صلى
هللا علٌه وسلم -المسلمٌن باالقتداء بؤبً بكر وعمر ,من طرٌق عن حذٌفة ,قال :كنا عند رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم,-
فقال( :إنً ال أرى بقابً فٌكم إال قلٌبل ,فاقتدوا بالذٌن من بعدي  -وأشار إلى أبً بكر وعمر  -واهتدوا بهدي عمار ,وما
حدثكم ابن مسعود فاقبلوه).
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()6

ما ورد مختصا به

فبل سبٌل إلى دخول ؼٌره معه فٌه ,وهو ما ص َّدر به الشٌخ الباب ,وال ٌق َّدر

دخول ؼٌره معه فٌه؛ إذ التبلٌػ من شروط صحة الرسالة ,وال ٌق َّدر رسول ؼٌر مبلػ؛ ألن ذلك
()7

ٌلزم [منه]

القدح فً الرسالة ,وهو محال ,وأٌضا فإنه هو المواجه بالخطاب قصدا واسما ,وهو

المطلوب بالتبلٌػ والصدع بؤمر هللا ,وبالقٌام بالنذارة والتحذٌر والتخوٌؾ ,والمؤمور بقٌام اللٌل
للصبلة دون من سواه ,وكذلك ما أشبهه مما ال ٌق َّدر دخول ؼٌره فٌه عقبل وال شرعا.
والثانً :ما ورد فٌه الخطاب مختصا به اسما وقصدا ,والمؤمور فٌه هو وأمته؛ مثل قوله :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ الطبلق ,6 :قٌل :خصَّ رسول هللا -صلى هللا
علٌه وسلم -بالنداء خاصة على معنى التعظٌم [له]( ,)8والتنبٌه على رٌاسته ,و[على]( )9أنه الشارع
والمتبوع فً الشرع ,وع ِّم أم مع أمته فً أحكام الطبلق ,وقٌل :المؤمور أمته خاصة دونه؛ ألنه ال
ٌتوهم علٌه أن ٌطلق لؽٌر السنة ,وقٌل :ألنه ال ٌطلق رأسا لقوله :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ األحزاب ,:7 :وهن من أزواجه فً الجنة ,فبل ٌمكن طبلقهن ,وقوله :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ التحرٌم 6 :على هذا المثال ,قٌل :أفرد وخصَّ بالنداء ,وع ِّم أم معهم فً
صص بالنداء والمعاتبة على التحرٌم ,وع ِّمم معهم فً
النهً عن التحرٌم واألمر بالتكفٌر ,وقٌل :خ ِّ
التكفٌر ,وهو تحلة األٌمان المفروضة فً اآلٌة.
والثالث :ما ورد

():

أن النبً -علٌه السبلم -مخصوص فٌه بالنداء واألمة مخصوصة فٌه باألمر,

وال ٌجب أن ٌدخل فٌهم ,واألمر فٌه مخصوص بالذكور من األمة خاصة دون اإلناث ,وهو قوله
تعالى :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ األنفال ,;: :وهو خطاب متوجه على المإمنٌن
دون المإمنات.

) (6فً (ب) و (ج)" :ورد فً القرآن على ما ورد منها مختصا به...إلخ" ,وٌظهر أن فً العبارة تصحٌفا.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ج).
) (9ساقط من (أ) و (ب).
) (:فً (ب) و (ج)" :ما روي".
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والرابع :ما ورد باسم مشتق من صفة موجودة فٌه وفٌهم ,العقل قاض بدخول النبً -علٌه السبلم-
معهم ,وهو ما ذكره الشٌخ ,وهو قوله :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ المابدة ,6 :ﮋﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ البقرة 688 :وشبهه كثٌر ,فاألمر شمله مع األمة ,ومثله:
ﮋﯘ ﯙ ﮊ البقرة ,679 :و ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ الحشر.7 :
()6

والخامس :ما ورد الخطاب فٌه عموما ,واألمر مثله

ٌشمل فٌه النبً -علٌه السبلم -والمإمنٌن

والمشركٌن ,وهو قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ النساء ,6:وؼٌره
كثٌر مما ورد على هذه الموارد ,مثل :ﮋﮘ ﮙﮊ الزمر ,6; :وكذلك [كل]

()7

خطاب فً

وؼٌره ,اقتضى ظاهر الخطاب تعلقه به ,إذا لم
وضع اللؽة ٌتناول الرسو أل -صلى هللا علٌه وسلم-
أ
تقم داللة تخرجه عن مقتضى الخطاب ,وذهب بعضهم إلى أنه ال ٌدخل معهم إال بدلٌل ,وال دلٌل.
وقال من أدخله :الدلٌل عموم اللفظ فً وضع اللؽة منبا عن شمول جمٌع ما ٌندرج وٌدخل تحت
()8

[مطلق]

التسمٌة ,ما لم تقم داللة تمنع من إجراء اللفظ على ظاهره؛ على مذهب المع ِّممٌن ,وأما

على مذهب من ٌقتصر فً ألفاظ العموم على أقل الجمع ثبلثة أو اثنٌن ,فٌحتمل الوجهٌن الدخول
والخروج ,وهو معنى الصبلح فً كبلم الشٌخ( ,)9ؼٌر أنهم ال ٌقطعون إال على أدنى ما ٌشمله
االسم العام له معهم .قال المفسر :قد سقط من جمٌع األمهات حرؾ التعرٌؾ وهو األلؾ والبلم من
"االسم" ,وسقط لفظة "له" فم ٌِّزه واعرفه ,وهو من فساد الكتبة ,وكذلك حرفوا بعٌد هذا كلمة
نصها "اآلٌة" فحرَّ فوها إلى "األمة"(.):
وقوله" :وقد احتج من ال ٌقول بالتعمٌم ،وقالوا ٌجب أن ٌكون رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
داخال فً حكم اآلٌة" ,والتعرٌؾ فً اآلٌة تعرٌؾ العهد ,واآلٌة المشار إلٌها آٌة الموارٌث:
) (6كذا فً (ب) و (ج) ,ولعل الصواب :واألمة مثله ,والعبارة فً (أ) هكذا" :ما ورد الخطاب فٌه عموم واألمثلة فٌه النبً
علٌه السبلم "-وٌبدو أن فً العبارة تصحٌفا.) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (أ).
)ٌ (9شٌر الشارح هنا إلى عبارة صاحب المتن عندما قال" :وٌصلح على من ال ٌقول بالعموم" أي دخول النبً -صلى هللا
علٌه وسلم -مع أمته فً الخطاب.
)ٌ (:شٌر إلى قول صاحب المتن" :وقالواٌ :جب أن ٌكون رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -داخبل فً عموم اآلٌة ".
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ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ النساء ,66 :قالوا :فما بالكم لم تقولوا بالتعمٌم فٌها حٌث هو عندكم
صصتموه وأخرجتموه من ؼٌر داللة توجب له الخروج؟
ٌدخل مع أمته فً العموم()6؟ فما بالكم خ َّ
وهذه من إلزامات الشٌعة والرافضة؛ توصبل إلى الطعن فً أبً بكر وعمر -رضً هللا عنهما -فً
منع فاطمة والعباس المٌراث من رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-والكبلم على هذا فً أول
الجزء الثانً إن شاء هللا.
قال المفسر :قد تكلم أبو المعالً فً هذه النكتة كبلما مفٌدا ,ومنه نستخرج مقصود الشٌخ بعد
اإلجمال والتعقٌد ,قال أبو المعالً(" :)7وذهب بعض من ال خبرة له بالحقابق أنه -صلى هللا علٌه
وسلم -ال ٌدخل تحت مطلق هذا الخطاب ,والذي قدمناه فً الفصول السابقة ٌحقق المقصود ههنا,
وذلك أن اللفظة عامة فً وضع اللؽة ,وتعلُّق الخطاب به -صلى هللا علٌه وسلم -ممكن ,ولم تقم
داللة مانعة من إجراء اللفظ على ظاهره ,فإن قالوا :قد ثبت أن لرسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
ص به ,ثم
خصابص ,فبل ٌندرج حكمه فً قضٌة األلفاظ العامة ,قلنا :ما ثبت اختصاصه فٌه خ ِّ
ص أ
صص اللفظة العامة من ؼٌر دلٌل,
اختصاصه به ال ٌوجب عمو أم اختصاصه ,فٌا عجبا ممن ٌخ ِّ
وٌع ِّمم الحك أم الخاص ,وهذا لو تؤملته قلب للحقابق".
وقوله" :تركتم كتاب هللا إلى خبر مظنون"ٌ ,عنً اآلٌة التً ذكرناها ,والخبر قوله -علٌه السبلم:-
(نحن معاشر األنبٌاء ال نورث ما تركنا صدقة)( ,)8وقد روته عابشة ,وأبو هرٌرة ,وعمل به أبو
()9

بكر والصحابة أوفر ما كانت ,وال مؽ ٌِّر وال نكٌر ,والعموم التً ترجع إلٌهم

مثل :المإمنٌن,

والمسلمٌن ,والصالحٌن ,والمتقٌن ,والعابدٌن ,والصادقٌن[ ,والصابمٌن]( ,):وؼٌر ذلك كثٌر,
صصوا رسو أل هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وٌخرجوه من عموم ذلك ,وكذلك الواقفٌة
فٌلزمهم أن ٌخ ِّ
ٌلزمهم أن أٌقفوا فً جمٌع ذلك ,وقد قال سبحانه خطابا للنبً -صلى هللا علٌه وسلم :-ﮋﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ,99 :وقال :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
) (6فً (ب) و (ج)" :وهو حٌث ٌدخل عندكم ٌدخل مع أمته فً العموم".
) (7الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.958
) (8سبق تخرٌجه فً المتن.
) (9أي وألفاظ العموم الواردة فً القرآن التً ٌلزمهم أن ٌقولوا فٌها أٌضا بعدم التعمٌم هً مثل :المإمنٌن والمسلمٌن...إلخ.
وٌعنً بالتعمٌم هنا دخوله -صلى هللا علٌه وسلم -مع أمته فً الخطاب .والشارح هنا ٌشٌر إلى قول صاحب المتن" :قلنا :فهذا
ٌرجع علٌكم فً جمٌع عموم القرآن ,وكذلك أهل الوقؾ ٌرجع علٌهم إذا ورد القرآن".
) (:ساقط من (ب) و (ج).
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ﮧ ﮊ الحشر ,7 :فؤفعاله وأقواله بٌان ,وقد قال( :ال ٌقسم ورثتً دٌنارا ال درهما ,ما تركت بعد
نفقة نسابً ومإنة عاملً صدقة)( ,)6وأما السماع من رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فهو منه
إلزام وطعن وتشنٌع ,وكذلك التواتر( ,)7وهللا أعلم.

) (6أخرجه الربٌع ( ,);75كتاب األٌمان والنذور :باب فً الموارٌث .والبخاري (; ,)777كتاب الوصاٌا :باب نفقة القٌم
للوقؾ .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
)ٌ (7شٌر هنا إلى قول صاحب المتن" :إال إن قالوا :إنما ٌجب أن ٌكون البٌان عند من سمع الرسول صلوات هللا علٌه ,ومن
لم ٌبلؽه فلٌس علٌه شًء ,إال أن ٌعلِّ أقه إلى التواتر ,فٌبطل ج َّل أحكا أم الشرٌعة لعدم التواتر فً جلِّها ".
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()0

[إذا أفرد رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بخطاب هل تدخل معه أمته؟]

فصل :إذا أفرد رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بخطاب ،هل تدخل معه أمته فٌه؟ أما بحق
()2

الظاهر فإفرا ُده بذلك الحكم أقٌد

من جهة اللؽة ،إال أن الشرع قد ورد باالقتداء به واتباعه ،إال

أن ٌدل دلٌل ٌ على اختصاصه ،والدلٌل ُ على ما قلنا اقتفاإُ هم آثاره فً أفعاله ،ومن األصول أن
أفعاله بٌانٌ للقرآن ،قال -صلى هللا علٌه وسلم( :-خذوا عنً مناسككم)( ،)3و (صلوا كما
ُ
حدٌث أم سلمة أن امرأة سؤلته
رأٌتمونً أصلً)( ،)4ومصداق ذلك

()5

عن القُبلة للصابم ،فقال

لها رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-أال أخبرتها أنً أفعل ذلك وأنا صابم)(.)6
الشرح :قال المفسر :هذا الفصل عقده الشٌخ وأجم أل المرادأ به ,وقد ب َّدل الكتبة فٌه ,وأفسدوا
()7

باللحن ,والتقدٌم والتؤخٌر ,وأثبتناه فً أصلنا بحسب ما ٌتبٌن لنا
()8

قصده بالخطاب الذي ذكره أنه أفرد به متوجها إلى ما أحظ أٌه

الشرح على حقابقه ,فإن كان

هو فً نفسه ,وع ٌِّ أن له دون من

سواه؛ مثل قوله تعالى :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﮊ األحزاب ,:5 :فهذا ال ٌدخل معه ؼٌره فٌه وفاقا ,ال من جهة التؤسً به وال من
جهة اللؽة ,وإن كان قصده بالخطاب إلى ما خوطب به مختصا به تشرٌفا له وإكراما ,وإسعافا
لمراده فً اتباع ملة أبٌه إبراهٌم ,ومخالفة لعدوه فً الدٌن؛ مثل قوله تعالى :ﮋﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ البقرة ,699 :فالظاهر دخول األمة معه فٌه ,وإن أفرد
بالذكر واختصَّ بالخطاب دونهم ,وال س ٌَّما وقد قال تعالى :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7فً (ب) و (ج)" :فانفراده بذلك الحكم أولى".
( )8أخرجه البٌهقً فً الكبرى ( ,)9:79كتاب الحج :أبواب دخول مكة :باب اإلٌضاع فً وادي محسر ,من حدٌث جابر.
()9

أخرجه البخاري ( ,);558كتاب األدب :باب رحمة الناس والبهابم .وابن حبان ( ,)6;:8كتاب الصبلة :باب األذان,

كبلهما من حدٌث مالك بن الحوٌرث.
) (:فً (ب) و (ج)" :سؤلتها" بضمٌر المإنث.
);( أخرجه مالك فً الموطؤ ( ,)8:7موطؤ مالك برواٌة محمد بن الحسن الشٌبانً ,باب القبلة للصابم.
) (7فً (ب)" :بحسب ما ٌتنزل لنا...إلخ".
) (8فً (ب) و (ج)" :متوجها إلى ما خوطب به" والمعنى فً العبارتٌن واحد.
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البقرة ,699 :ومثله كثٌر ,مثل قوله :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ النحل,67::
فاألمة داخلة معه فٌه من طرٌق التؤسً واالقتداء ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ
()6

األحزاب ,76 :ولو كان انفراده بذلك أولى من طرٌق اللؽة ,حٌث ال دلٌل على دخول األمة معه

إال من جهة المعنى ,وهو ما أشار إلٌه فً قوله" :إال أن الشرع قد ورد باالقتداء به واتباعه",
ص أد بالخطاب إلى
وكذلك قوله" :والدلٌل على ما قلناه اقتفاإُ هم آثاره فً أفعاله" ,وإن كان إنما أق أ
قسم األفعال دون األقوال ففٌه تفصٌل ٌطول ,وله موضع نتكلم علٌه فٌه -إن شاء هللا -فً العموم
والخصوص فً الجزء الثانً .ؼٌر أن أفعاله لها أحكام؛ منها الواجب الذي ٌجب دخول ؼٌره فٌه,
ومنها الندب ,ومنها المباح له وهو ممنوع عن ؼٌره؛ مثل المواصلة ,وترك العدالة بٌن
األزواج( ,)7وؼٌر ذلك ,ومنها المباح له ولؽٌره؛ مثل التقبٌل للصابم ,والكبلم فً هذا فً أحكام
أفعاله -صلى هللا علٌه وسلم.-

) (6فً (ب) و (ج)" :ال جهة للدلٌل على دخول األمة معه...إلخ" ,وٌظهر أن فً الكبلم تصحٌفا.
) (7بناء على مدلول قوله تعالى" :ترجً من تشاء منهن وتإوي إلٌك من تشاء ومن ابتؽٌت ممن عزلت فبل جناح علٌك"
(األحزاب ,):6:ففً هذه اآلٌة دلٌل على أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -لم ٌكن ملزما بالعدالة بٌن أزواجه ,ؼٌر أنه
جاء فً السنة ما ٌدل على أنه -صلى هللا علٌه وسلم -كان ٌعدل بٌنهن من تلقاء نفسه ,ففً الحدٌث الذي أخرجه الحاكم أبو
داود كان رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول( :اللهم هذا قسمً فٌما أملك ,فبل تلمنً فٌما تملك وال أملك) ,وكان -صلى
هللا علٌه وسلم -فً مرضه الذي مات فٌه ٌطاؾ به محموال على بٌوت أزوجه من أجل أن ٌعدل بٌنهن ,إلى أن استؤذنهن بعد
ذلك أن ٌقٌم فً بٌت عابشة ,قال القرطبً عند تفسٌر قوله تعالى "ترجً من تشاء منهن وتإوي إلٌك من تشاء" ما نصه:
"والمعنى المراد :هو أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -كان مخٌرا فً أزواجه ,إن شاء أن ٌقسم قسم ,وإن شاء أن ٌترك القسم
ترك .فخص النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بؤن جعل األمر إلٌه فٌه ,لكنه كان ٌقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك علٌه ,تطٌٌبا
لنفوسهن ,وصونا لهن عن أقوال الؽٌرة التً تإدي إلى ما ال ٌنبؽً .وقٌل :كان القسم واجبا على النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
ثم نسخ الوجوب عنه بهذه اآلٌة" .القرطبً ,أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بكر القرطبً (ت;76:هـ)( ,الجامع ألحكام
القرآن) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت6977( ,هـ755; -م) ,ج ,69ص.695
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()0

[هل ٌتناول األمر المطلق جمٌع المكلفٌن]

فصل :هل ٌتناول األمر المطلق [جمٌع]( )2المكلفٌن؟ من حر وعبد ،وذكر وأنثى ،ومإمن وكافر،
أم ٌتناول بعضهم؟ اعلم أن الخطاب إذا ورد بصورة العموم؛ نحو قول هللا عز وجل :ﮋﯓ
ﯔﯕﮊ البقرة ،014 :ﮋﮜﮝﮊ البقرة ،20 :فمن قال بالعموم أجراه على العموم
واستؽراق جمٌع الجنس ،ومن أبى من التعمٌم فإنه ٌصلُح عندهم دخول ُ هإالء كلهم فً الخطاب
ؼٌره ،ومن قال بالوقوؾ فحتى ٌرد بٌان ذلك ،وبعضهم ٌقول :إن العبٌد لم ٌدخلوا فً
وٌصلُح ُ
هذا الخطاب ،وزعموا أنهم مال( ،)3فلو أسقط عنهم هذا جمٌع التكلٌؾ لهذه العلة لكان أشبه،
فكٌؾ وقد لزمهم التوحٌد واإلٌمان واإلسالم! ،ولٌس فً أنه مال ما ٌُخرجه من حد التكلٌؾ
ُ
فالعلة فً المولى األكبر أظه ُر
وتصرؾ السٌد [فٌه]( ،)4وإنما سٌده مخول ٌ له فً بعض األمور،
منها فً المولى [األصؽر](.)5
(;)

[الشرح]

الجنس كله؛ مثل :ﮋﮜ ﮝﮊ البقرة,76 :
قال المفسر :إذا ورد الخطاب باسم ٌعم
أ

فإنه ٌندرج تحته المشرك والمسلم ,والحر والعبد ,والذكر واألنثى ,إذا لم تكن فٌه داللة تقتضً
صه باألحرار ,وال داللة على خروج العبٌد عن مقتضى اللفظ العام ,وهو موضوع فً
اختصا أ
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7ساقط من (أ).
) (8اختلفوا فً العبٌد هل ٌدخلون تحت خطاب التكلٌؾ باأللفاظ العامة مثل" :الناس" ,و"المإمنٌن" ,و"المسلمٌن" ,و"األمَّة"
أم ال؟ المذهب األول :أن العبٌد داخلون فً عمومات األلفاظ ,فهم واألحرار فً ذلك سواء ,فبل ٌخرجون منها إال بقرٌنة,
وهذا مذهب جمهور العلماء ,قال به ابن حزم الظاهري والقاضً أبو ٌعلى ,والشٌرازي ,والؽزالً ,واآلمدي ,وؼٌرهم ,وهو
اختٌار صاحب المتن هنا .والمذهب الثانً :أن العبٌد ال ٌدخلون فً هذا الخطاب؛ ألنهم مال وأحكامهم تختلؾ عن أحكام
األحرار ,وهو قول بعض الشافعٌة والمالكٌة والحنابلة .وذكر اآلمدي قوال ثالثا نسبه إلى أبً بكر الرازي من الحنفٌة ,وهو
أن العبد داخل فً العمومات المثبتة لحقوق هللا دون حقوق اآلدمٌٌنٌ .نظر :ابن حزم( ,اإلحكام) ,مصدر سابق ,ج ,8ص;.8
أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,ج ,7ص .899الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .957الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص.7:
الشٌرازي( ,اللمع) ,ص .76الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .879اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .979اإلٌجً( ,شرح العضد
على ابن الحاجب) ,ص .759الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,8ص .686الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ),
ص.8:8
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب).
);( ساقط من (أ).
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أصل اللؽة للتعمٌم ,والناس فٌه بمثابة واحدة ,وهذا مثل قوله تعالى :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ البقرة .76 :وقوله :ﮋﯓ ﯔ ﯕﮊ البقرة659 :
عموم فً المقرِّ ٌن خاصة ,و"الناس" عموم فً المقرِّ ٌن والجاحدٌن ,وأما العموم والتعمٌم,
والخصوص والتخصٌص ,فبل نتكلم على ذلك إال فً بابه إن شاء هللا ,ولنرجع إلى مقصد الباب,
وهو دخول العبٌد فً االسم العام ,ذهب بعض العلماء إلى أن العبٌد ال ٌدخلون تحت مطلق
الخطاب؛ ألنهم مس أت أح ُّقون لم ّبلكهم ,مال من أموالهم( ,)6وجهات تصرفاتهم منصرفة إلى ساداتهم,
فكؤنهم بحكم الشرع مستثنون عن تصرٌؾ الشرع وتكلٌفه.
فٌقال لهم :إذا ورد الخطاب منوطا بالمإمنٌن مثبل ,وهذا النعت ٌتحقق فً العبٌد تحققه فً
خطاب األحرار
األحرار ,ولٌس فً أصل اللؽة اقتضاء التخصٌص ,وخطاب العبٌد ممكن كما أن
أ
()7

األحرار فً توجه الخطاب علٌهم عقبل ,وانطوت اللفظة المطلقة
ممكن ,فإذا ساوى العبٌد
أ

علٌهم

موجب اللفظ وتخصٌصه باألحرار,
لؽة وعرفا ,ولم تقم داللة مخصصة ,فبل معنى إلخراجهم من
أ
ولٌس الصابر إلى هذا بؤسعد حاال ممن ٌقلب هذا المذهب ,وٌقال لهم أٌضا :فهل تفرِّ عون فٌما
تبدون إلى ؼٌر موارد الشرٌعة ,فإنا نقول لكم إن دلت داللة شرعٌة على إخراج العبٌد من التكلٌؾ
باستحقاق متعلق بهم فهم خارجون منه بهذا()8؛ وذلك مثل السعً إلى الجمعة وشهودها ,والخروج
إلى الجهاد ,واإلمامة فً الصبلة ,وؼٌر ذلك مما ٌكثر تعدٌده ,فهم خارجون من التكلٌؾ فً جمٌع
()9

ذلك بداللة شرعٌة

():

صتهم ,وإنما الكبلم بٌننا فٌما
خ َّ
ص أ

صة ,ومعظم
لم تقم فٌه داللة مخ ِّ
ص أ

العبادات متوجهة علٌهم ,واألمر فٌهم على التعمٌم إذن(;).
وقوله" :فلو أسقط عنهم هذا جمٌع التكلٌؾ بهذه العلة كان أشبه" ,صدق ,حٌث هو ٌعتبر( )7فً
أ
واستحقاق السادات لز أمه أن ٌطرِّ د عل أته ,وٌقٌسهم إلى سابر التملكات
تملك
إخراجهم من العموم ال أ

) (6فً (ب) و (ج)" :مال من مال".
) (7فً (أ)" :وانطوت اللؽة المطلقة" وهذا تصحٌؾ.
) (8فً (ب) و (ج)" :فهم خارجون منه بها" أي بالداللة الشرعٌة.
) (9فً (ب) و (ج)" :بؤدلة شرعٌة" والمعنى واحد.
) (:فً (أ)" :وإنما الكبلم بتنافٌه...إلخ" وهذا تصحٌؾ.
);( فً (ب) و (ج)" :واألمر فٌهم على التقسٌم إذن" وهو تصحٌؾ.
) (7فً (ب) و (ج)" :صدق هو حٌث ٌعتبر...إلخ".
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المستحقات()6؛ كالبهابم ,حٌث التكلٌؾ محطوط عنها ,على أن فً بعض اآلثار عن ابن عباس فً
األمة( :هً بمنزلة شاتك وبقرتك)( ,)7وعن عثمان فً األختٌن ٌوطآن بملك الٌمٌن (أحلتهما آٌة
وحرمتهما آٌة)(.)8
الخطاب
ص
قال المفسر :هذا كله إنما أورده الشٌخ لٌش ِّنع به على من أخرج العبٌد وخ َّ
أ
ص أ
باألحرار ,وتقبٌحا منه وتعٌٌبا لهذه المقالة ولمن قال بها ,والمقصود أن السٌد إنما خوِّ ل من
()9
بقوتهم وخدمتهم فٌما ال ٌفٌتهم ما
الممالٌك أحواال مخصوصة ,أباحها هللا تعالى إعانة [له]
لٌنتفع َّ
أ

وجب علٌهم من حقوق المولى األكبر ,الذي خلق ورزق ,وأمات وأحٌا ,وأؼنى وأقنى ,وأمرض
وشفى ,ونسبته إلى سٌده فً هذا الوجه توجب التساوي ,وصحة العقل واالستطاعة علة
التكلٌؾ( ,):والمسؤلة كبلمٌة.

) (6فً (أ)" :الممتعات المستحقات".
) (7أخرجه البخاري فً التارٌخ الكبٌر ( ,)7877باب :حسٌن .ولفظه :قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس" :ما أمهات
األوالد إال بمنزلة شاتك أو بعٌرك" قال أبو عبد هللا :وهذا المعروؾ من فتٌا ابن عباسٌ .نظر :البخاري ,أبو عبد هللا محمد
بن إسماعٌل بن إبراهٌم البخاري (ت7:;:هـ)( ,التارٌخ الكبٌر) ,طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعٌد خان ,بدون طبعة,
دابرة المعارؾ العثمانٌة -حٌدر آباد ,بدون تارٌخ ,ج ,7ص.888
) (8أخرجه مالك فً الموطؤ ( ,)6:75كتاب النكاح :باب ما جاء فً إصابة األختٌن بملك الٌمٌن .وابن أبً شٌبة فً
المصنؾ ( ,) 6;7;9كتاب النكاح :باب فً الرجل ٌكون عنده األختان مملوكتان فٌطؤهما جمٌعا .ولفظه عند ابن أبً شٌبة:
سؤل رجل عثمان ,عن األختٌن ٌجمع بٌنهما ,فقال" :أحلتهما آٌة ,وحرمتهما آٌة ,وال آمرك ,وال أنهاك" .فلقً علٌا بالباب
فقال :عمن سؤلته؟ فؤخبره فقال" :لكنً أنهاك ,ولو كان لً علٌك سبٌل ,ثم فعلت ذلك ,ألوجعتك".
) (9ساقط من (أ).
) (:المعنى أنه ال عبرة بكون المخاطب حرا أو عبدا ,فإن علة التكلٌؾ التً علق هللا علٌها الخطاب إنما هً صحة العقل
واالستطاعة ,وهذا ال ٌختلؾ فٌه الحر عن العبد ,فإن كان العبد صحٌح العقل مستطٌعا فقد تحققت فٌه علة التكلٌؾ ,ولزمه ما
ٌلزم سابر األحرار المكلفٌن من امتثال جمٌع األوامر واجتناب جمٌع المناهً ,إال ما اختصهم الشرع به من األحكام.
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[هل الكفار مخاطبون بفروع الشرٌعة]
()2

فصل :قال بعضهم فً الكفار[ :إنهم]

ؼٌر مخاطبٌن بفروع الشرٌعة ،وقالوا :إذ ال تصح منهم

عبادةٌ بإقامتهم على كفرهم حتى ٌإمنوا فكذلك هم ؼٌر ُمكلفٌن بفروع الشرٌعة حتى ٌُسلموا.
والصحٌح أن الكافر داخل ٌ فً الخطاب( ،)3وفً كل خطاب ٌشمله مع ؼٌره ،ولٌس فً أن ال تصح
ٌ
طاعة بإقامته على كفره ما ٌمن ُع من خطابه ،وقد خوطب المصلً بالصالة وإن
منه عبادةٌ وال
كان محدثا ،وال تصح الصالةُ مع الحدث ،ولكن أ ُمر بهما جمٌعا بالطهارة وبالصالة ،وقد خاطبهم
هللاُ بفنون الطاعات ،ونهاهم عن فنون المعاصً ،وعاقبهم علٌها بفنون العقوبات ،أفٌص ُح أن
ٌعاقبهم فً أمر لم ٌُخاطبوا فٌه()4؟! تعالى هللا عما ٌقولون علوا كبٌرا.

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7ساقط من (أ).
) (8ال خبلؾ فً أنهم مخاطبون باإلٌمان والتوحٌد ,وال خبلؾ أٌضا أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات فً الدنٌا؛ ولهذا
تقام العقوبات على أهل الذمة إذا وجدت أسبابها ,وال خبلؾ كذلك فً أن الخطاب بالمعامبلت ٌتناولهم؛ ألن المطلوب فً
المعامبلت أمر دنٌوي ,وال خبلؾ أٌضا أن الخطاب بالشرابع ٌتناولهم فً حكم المإاخذة فً اآلخرة؛ ألن الواجب علٌهم
اعتقاد اللزوم واألداء وهم ٌنكرون اللزوم أصبل ,وإنما الخبلؾ فً وجوب األداء فً أحكام الدنٌا ,فهذا تحرٌر محل النزاع
فً المسؤلة .وقد اختلؾ العلماء فً الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرٌعة أم ال؟ على أقوال؛ أحدها :أنهم مخاطبون بها
مطلقا فً األوامر والنواهً ,إال أن أعمالهم ال تقبل منهم إال بعد حصول اإلٌمان؛ ألن اإلٌمان شرط فً صحتها ,إال ما ال
تشترط فٌه النٌة من األعمال .وهذا مذهب الجمهور ,وهو ما صححه صاحب المتن ,وهو محكً عن الكرخً والجصاص
من الحنفٌة .القول الثانً :أنهم ؼٌر مكلفٌن بالفروع؛ وهو قول جمهور الحنفٌة ,وبه قال عبد الجبار من المعتزلة وأبو حامد
اإلسفراٌٌنً من الشافعٌة .القول الثالث :أنهم مكلفون بالنواهً دون األوامر؛ ألن االنتهاء ممكن فً حالة الكفر ,وال ٌشترط
فٌه التقرب ,فجاز تكلٌفهم بها دون األوامر فإنه ٌشترط فٌها النٌة .القول الرابع :أن المرتد مكلؾ دون الكافر األصلً .القول
الخامس :أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ,أما الجهاد فبل ,المتناع قتال أنفسهم .القول السادس :الوقؾ؛ وهو ٌروى عن بعض
األشعرٌة ,وحكاه الشٌخ أبو حامد األسفراٌٌنً عن األشعري نفسهٌ .نظر :الجصاص( ,الفصول فً األصول) ,ج,7
ص .6:9الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج ,7ص .687أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,6ص .799أبو ٌعلى( ,العدة
فً أصول الفقه) ,ج ,7ص .8;7الشٌرازي( ,التبصرة فً أصول الفقه) ,ص .85الجوٌنً( ,البرهان) ,ج6و ص.67
السرخسً ,أبو بكر محمد بن أحمد بن أبً سهل السرخسً (ت995:هـ)( ,أصول السرخسً) ,تحقٌق :أبو الوفا األفؽانً,
بدون طبعة ,إحٌاء المعارؾ النعمانٌة -حٌدرآباد ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص .78الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .668ابن العربً,
(المحصول) ,ص .77الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .787اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,6ص .66:السبكً( ,اإلبهاج) ,ج,6
ص .677اإلسنوي( ,نهاٌة السول) ,ص .78الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,6ص .897الشماخً( ,مختصر العدل
واإلنصاؾ) ,ص.8;6 ,775
) (9فً (ب) و (ج)" :لم ٌخاطبهم فٌه" والمعنى واحد.
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()6

[الشرح]

قال المفسر :هذه المسؤلة كبلمٌة ,ولٌس من أدلة [أحكام]( )7الشرابع ,والخبلؾ فٌها بٌن

أصحابنا ,والقوالن فً المذهب ,ؼٌر أن المعتمد علٌه عند األشٌاخ فً الدٌوان أنهم مخاطبون
بؤصول الشرٌعة وفروعها معا ,خبلفا لمن قال بؽٌره( ,)8وكذلك أذ أك أر الشٌخ زكرٌا بن عٌسى( )9فً
():

[كتاب]

المناسك ,وصححه عن الشٌخ أبً الربٌع(;) ,وقول من قال :إنهم ؼٌر مخاطبٌن بفروع

الشرٌعة؛ قول ابن الحسٌن( ,)7والمعتزلة ,وبعض الشٌع(.)8
قال المفسر :هذه المسؤلة فٌها بٌن األصولٌٌن مناقضات وإلزامات ,وال نكثر النقل فٌها؛ حٌث
المقصد منها فً الفقه ال ٌجً( ,)9وال فابدة فً التطوٌل ,فنقول :إذا فرضنا المسؤلة على من زعم
) (6ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ب).
) (8صرح الشارح قبل قلٌل بوجود القولٌن معا فً المذهب ,ثم ذكر أن القول المعتمد هو أنهم مخاطبون بفروع الشرٌعة,
وهو الذي صححه صاحب المتن ,وهو المنقول أٌضا عن الشٌخ أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ .ثم إن الشارح لم ٌنسب القول
اآلخر إلى أحد من علماء المذهب سوى أحمد بن الحسٌن االطرابلسً ,وقد سبق أنه ممن انشق عن اإلباضٌة الوهبٌة,
وخالفهم فً بعض اآلراء ,ولعله هو من ٌعنٌه الشارح بالقول اآلخر .وقد جزم البدر الشماخً أن الكفار مخاطبون بفروع
الشرٌعة ولم ٌنقل فٌه خبلفا فً المذهب ,وعبارته كما فً شرح مختصر العدل واإلنصاؾ قال" :وال ٌشترط فً التكلٌؾ
بالفروع اإلٌمان ,وهو معنى :الكفار مخاطبون بفروع الشرٌعة" ,وقال فً موضع آخر" :ومنع بعضهم دخول الكفار فً
الخطاب ولٌس بشًء ,وقد تقدم أنهم مخاطبون بفروع الشرٌعة"ٌ .نظر :الشماخً( ,مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص,775
.8;6
) (9أبو ٌحٌى ,زكرٌا بن عٌسى األبدالنً (ق8:هـ) ,من شٌوخ أبدٌبلن بجبل نفوسة بلٌبٌا .كان شٌخا فاضبل وفقٌها عالما,
تعلَّم على شٌوخ زمانه .ألَّؾ كتابا فً المناسك ,وجعله على ثمانٌة أبواب ,على عدد أبواب الج َّنة ,وأكمله بباب وداع البٌت
وزٌارة قبر الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -وبباب الوصٌة بالحج ,فصار عشرة أبواب .وهو الكتاب الذي ٌشٌر إلٌه الشارح
هنا .قال الشمَّاخً فً سٌره عن الكتاب ومإلِّفه" :هو اعتماد أهل المؽرب فً الح ِّج والمناسك ,وبالجملة كان إمام قدوة".
ٌنظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج .755 ,7محمد بن موسى وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب),
(الترجمة ,)898:ج ,7ص.6;6
) (:ساقط من (أ).
);( أبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً (ت976:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (7أحمد بن الحسٌن بن أبً زٌاد االطرابلسً (ق8:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (8سبق ذكر المذاهب فً المسؤلة ونسبتها إلى قابلٌها ,ؼٌر أن الشارح هنا لم ٌذكر الحنفٌة أو جمهورهم مع من ذهب هذا
المذهب ,والمشهور عن جمهور الحنفٌة قولهم بؤن الكفار ؼٌر مخاطبٌن بفروع الشرٌعة ,وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك.
)ٌ (9فهم من كبلم الشارح هنا أن هذه المسؤلة ال ثمرة للخبلؾ فٌها ,ؼٌر أن بعض العلماء ذكروا بعض الفروع التً تندرج
تحت هذه المسؤلة ,فقد ذكر اإلسنوي فً التمهٌد جملة من الفروع بناء على هذه المسؤلة ,وأكثر الفروع التً ذكرها ؼٌر
واضحة ,قال اإلسنوي بعد أن ذكر الخبلؾ فً المسؤلة" :إذا علمت ذلك فللمسؤلة فروع؛ أحدها :إذا زنى الذمً فإن فً
وجوب الحد علٌه وجهٌن ,حكاهما الدارمً فً االستذكار .قال :والصحٌح الوجوب وبه جزم فً الروضة ,ونقل عن ابن
المنذر أن الشافعً نص علٌه وعلى أنه ٌسقط عنه باإلسبلم ,قال بخبلؾ كفارة الظهار والقتل والٌمٌن ونحوها؛ فإنها ال=
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أنهم ؼٌر مخاطبٌن بفروع الشرٌعة ,ولم ٌكلفوا الفرابض وال االنتهاء عن المحرمات ,ال ٌخلو
تكلٌفهم بذلك عندكم أن ٌكون جابزا عقبل وشرعا( ,)6أو جابزا عقبل ممنوعا شرعا ,أو ممنوعا
شرعا وعقبل ,فإن قلتم :إنه ممنوع شرعا وعقبل طارحناكم المسؤلة فً العقل أوال ,ثم ننعطؾ
علٌكم فً الشرع ,فنقول :من أٌن منعتم تكلٌ أفهم عقبل وذلك كله مما ٌدخل تحت استطاعتهم
()7

[وكسبهم]

وال ٌعجزون عن اكتساب شًء منه؟ وجمٌع ما ٌدخل تحت وسع المكلؾ وٌصح منه

اكتسابه وفعله فالتكلٌؾ به جابز وفاقا ,وال ٌمنع العقل شٌبا منه ,فإن قالوا :منعناه عقبل من أجل أن
المشرك ما دام جاحدا منكرا فبل تقع منه عبادة مستجمعة ألوصاؾ األداء ,بل ذلك باطل شرعا,
فوجب أن ٌكون باطبل عقبل؛ حٌث العقل تابع للشرع ,فنقول :قد وضح اآلن بطبلن ما ذهبتم إلٌه
[لكل عاقل]()8؛ إذ جعلتم كل ما كان ممنوعا شرعا فهو ممنوع عقبل ,فبل تفٌد مكالمتكم ,وإن سلموا
لمانع من تكلٌفهم وخطابهم ,فإن قالوا :عدم
الجواز عقبل ومنعوه شرعا ,قلنا :فؤوجدونا
الشرع ا أ
أ
()9

تصور العبادات منهم مع الشرك حتى ٌق َّدر إسبلمهم ,فٌقالٌ :لزمكم
():

الصانع من الدأ هر ٌَّة

وال أثنو ٌَّة

(;)

من هذا أن ٌكون من أنكر

وسابر المعطلٌن؛ ال ٌلزمهم اإلٌمان بالنبوات والرساالت حتى

ٌقع منهم اإلٌمان بالمرسل ,واإلقرار بوجود الصانع ,وهذا باطل؛ حٌث اإلٌمان باهلل ورسوله
أ
= تسقط باإلسبلم على الصحٌح ,والفرق تعلق حق اآلدمً .الثانً :إذا تعاطى شٌبا ٌوجب الكفارة على المسلم وجبت علٌه؛
كما إذا حلؾ بٌن ٌدي القاضً مثبل على حق ثم قامت فٌه علٌه البٌنة ,فإنه ٌلزمه الكفارة كما جزم به فً الروضة .الثالث :إذا
نذر شٌبا فإنه ال ٌلزمه القٌام به وقٌل ٌلزمه إذا أسلم ,والوجوب فً المالً هو القٌاس سواء أسلم أم ال؛ فإن النٌة ال تجب فٌه
ولهذا ٌصح منه العتق والصدقة والوقؾ ونحوها"ٌ .نظر :اإلسنوي ,أبو محمد عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي
(ت777:هـ)( ,التمهٌد فً تخرٌج الفروع على األصول) ,تحقٌق :محمد حسن هٌتو ,ط ,7مإسسة الرسالة -بٌروت,
(6956هـ6986 -م) ,ص.677
) (6كذا فً األصل ,ولعل الصواب" :أن ٌكون جابزا شرعا ممنوعا عقبل" .أي على افتراض أنهم منعوا تكلٌفهم من جهة
العقل ال من جهة الشرع ,وهذا ما سوؾ ٌبدأ به فً الجواب علٌهم ,عندما ٌقول -كما سٌؤتً" :-فنقول من أٌن منعتم تكلٌفهم
عقبل وذلك كله مما ٌدخل تحت استطاعتهم...إلخ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :فنقول ٌلزمهم" والمعنى واحد .
) (:الدَّهرٌَّة :نسبة إلى الدهر ,قال تعالى" :وقالوا ما هً إال حٌاتنا الدنٌا نموت ونحٌا وما ٌهلكنا إال الدهر وما لهم بذلك من
علم إن هم إال ٌظنون" (الجاثٌة ,)79:والدهرٌة هم الذٌن ٌقولون بقدم العالم ,وٌنكرون وجود الصانع الخالقٌ . ,نظر :أبو
المظفر ,طاهر بن محمد األسفراٌٌنً (ت976:هـ)( ,التبصٌر فً الدٌن) ,تحقٌق :كمال ٌوسؾ الحوت ,ط ,6عالم الكتب-
بٌروت6958( ,هـ6988 -م) ,ص .699الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً الطوسً (ت:5::هـ)( ,تهافت
الفالسفة) ,تحقٌق :د سلٌمان دنٌا ,ط ,9دار المعارؾ -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ص.6::
);( َّ
الثنوٌَّة :هم أصحاب االثنٌن األزلٌٌنٌ .زعمون أن النور والظلمة أزلٌان قدٌمان ,بخبلؾ المجوس ,فإنهم قالوا بحدوث
الظبلم ,وذكروا سبب حدوثه .وهإالء قالوا بتساوٌهما فً القدم ,واختبلفهما فً الجوهر ,والطبع ,والفعل ,والحٌز ,والمكان
واألجناس ,واألبدان واألرواحٌ .نظر :الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.99
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وعقابد التوحٌد ال تفاوت بٌنها وفاقا ,وهم مؤمورون مخاطبون بجمٌع ذلك دفعة ,وإن قالوا :ها أنتم
قرَّ رتم الجواز عقبل بما ٌدخل تحت الكسب والوسع فقرِّ روه شرعا ,فنقول :قوله تعالى :ﮋﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ البٌنة 6 :حتى قال :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ البٌنة ,: :وقوله حكاٌة لجوابهم :ﮋﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤﮊ المدثر ,99 - 97 :وقوله تعالى :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮊ فصلت.7 -; :
فإن قالوا :لم ٌعذبوا بترك الصبلة والزكاة[ ,وإنما عذبوا باإلشراك وترك اإلٌمان ,الذي فٌه
()6

التصدٌق بالصبلة والزكاة]

وؼٌر ذلك ,والمصلون فً اآلٌة هم الموحدون ,كما قال -صلى هللا

علٌه وسلم( :-نهٌت عن قتل المصلٌن)( ,)7قلناٌ :لزمكم ههنا أمران؛ أحدهما :إزالتكم ظاهر اآلٌة
()8

ومقتضى الخطاب إلى باطن [اآلٌة]

ال ٌسلم لكم ,والثانً([ :)9مفارقتكم اإلجماع فً تفسٌر اآلٌة,

وكذلك قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ الفرقان,;8 :
():

ألٌس قد ساوى بٌن الشرك وقتل النفس فً الزنا

فً إٌجاب العذاب؟ إلى ؼٌر ذلك كثٌر ,وٌقال

لهم فً نفس ما ٌتمسكون به من أن المشرك ال ٌتصور منه عبادة ما دام مشركا :أخبرونا عن
) (6ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
) (7أخرجه أبو داود ( ,)9978كتاب األدب :باب فً الحكم فً المخنثٌن .والدارقطنً فً السنن ( ,)67:8كتاب العٌدٌن:
باب فً التشدٌد فً ترك الصبلة وكفر من تركها والنهً عن قتل فاعلها .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة .ولفظه عند أبً داود:
أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أتً بمخنث قد خضب ٌدٌه ورجلٌه بالحناء ,فقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ما بال هذا؟)
فقٌلٌ :ا رسول هللاٌ ,تشبه بالنساء ,فؤمر به فنفً إلى النقٌع ,فقالواٌ :ا رسول هللا ,أال نقتله؟ فقال( :إنً نهٌت عن قتل
المصلٌن).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9بداٌة من هذا الموضع وقع سقط كبٌر جدا من النسخة (أ)ٌ ,زٌد على عشر صفحات ,وٌنتهً عند قول الشارح" :وعلٌه
الحج من قابل وإعادة العمرة مع العزم على اإلعادة" ,ومن الجدٌر بالذكر أن هذا السقط وقع بٌن ثناٌا صفحة واحدة ,أي أنه
لم ٌقع بٌن صفحة وصفحة آخرى حتى ال ٌقول قابل إنه ؼابت بعض صفحات الكتاب ,نعم قد ٌكون هذا واردا على النسخة
األصل التً نقل منها هذا المخطوط.
) (:كذا فً األصل ,ولعل الصواب :ألٌس قد ساوى بٌن الشرك والقتل والزنى فً إٌجاب العذاب؟.
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المحدث حٌث الصبلة ال تتصور منه ما دام محدثا؛ هل هو مؤمور بالتطهر والصبلة أو هو مؤمور
بالتطهر دون الصبلة؟ وهو ؼٌر مؤمور بالصبلة إال بعد وجود التطهر ,فإن قالوا :هو مؤمور
بالتطهر والصبلة جمٌعا فً حالة واحدة فقد ناقضوا قولهم ,ورجعوا إلى اإلجماع وما علٌه األمة,
وإن قالوا :إنه ؼٌر مؤمور بالصبلة أوال؛ ألن الصبلة ال تقع منه إال طاهرا ,خرجوا من اإلجماع,
فٌقال لهم :وكذلك القاعد ال ٌإمر بالقٌام فً حال قعوده؛ ألنه ال ٌقع منه قٌام ما دام قاعدا ,فٌستحٌل
أمره بالقٌام فً حال القعود ,وال ٌستحٌل أمره عقبل.
وقوله" :والصحٌح أن الكافر داخل فً الخطاب وفً كل خطاب ٌشمله مع ؼٌره" إلى تمام النكتة,
قال المفسر :ما أشار إلٌه الشٌخ هو المذهب عند أصحابنا ,وعلٌه أكثر األمة ,وهو أن البالػ
الصحٌح العقل مؤمور بمعرفته عز اسمه ,وبتصدٌق رسله ,وبجمٌع أصول الشرٌعة وفروعها,
سواء فً ذلك ما ال ٌسع جهله ,وما ال ٌسع تركه ,وما ال ٌسع فعله ,من فعل المفروضات وترك
المحرمات ,معاقب على الترك والمخالفة فً ذلك ,المشرك والمنافق فً ذلك سواء ,ال فرق فً
ذلك بٌن المشرك وؼٌره ,وهللا أعلم.
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()0

[هل تدخل النساء فً خطاب الرجال]

فصل :وأما بٌان دخول النساء فً خطاب الرجال فمن قبل تؽلٌب المذكر على المإنث ،والخطاب
الشرع طاربا على
لؤلفضل لؽة ومعه المفضول ،معنى هذا هو المعروؾ عند أهل اللؽة ،وإن كان
ُ
اللؽة فللطارئ حك ُمه( .)2وهً أول مسؤلة وقعت بٌن المسلمٌن والمشركٌن فً الحدٌبٌة سنة ست
من الهجرة ،وذلك أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -صالح كفار قرٌش بالحدٌبٌة على هُدنة
قرٌش شروطا أضهدت فٌها المسلمٌن( ،)3منها أن من ارتد من أصحاب
عشر سنٌن ،وشرطت
ٌ
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إلى الكفار فما لهم علٌه من سبٌل ،وأن من آمن من الكفار
()4

ٌرده

رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إلى الكفار ،فامتعض من ذلك المسلمون ،ولم ٌقدروا

أن ٌردوا أمر رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ،-وعقد الصلح سهٌل ُ بن عمرو( ،)5فلما وجب

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7تحرٌر محل النزاع :اتفق العلماء أن الذكور ال ٌدخلون فً الجمع الخاص بالنساء؛ وكذلك النساء ال ٌدخلن فً الجمع
الخاص بالرجال ,فلفظ "الرجال" مثبل خاص بجماعة الذكور ,ولفظ "النساء" مثبل خاص بجماعة اإلناث ,و اتفقوا أٌضا على
دخولهما معا فً الجمع الذي لم تظهر فٌه عبلمة تذكٌر وال تؤنٌث؛ كلفظ "الناس" و"اإلنس" .وإنما وقع الخبلؾ بٌنهم فً
الجمع الذي ظهرت فٌه عبلمة التذكٌر؛ جمع المذكر السالم نحو :المسلمٌن والمإمنٌن؛ ونحو" :الذٌن آمنوا" هل ٌدخل فٌه
اإلناث مع الذكور أم ال؟ القول األول :أن النساء ال ٌدخلن فٌه إال بدلٌل ,كما ال ٌدخل الرجال فً لفظ المإنث إال بدلٌل ,ذهب
إلى ذلك الجمهور ,قال به الشافعً وأصحابه ,وهو قول المعتزلة ,واختاره القاضً الباقبلنً ,وابن السمعانً ,والشٌخ أبو
إسحاق الشٌرازي ,وأبو الحسٌن البصري ,والؽزالً ,والفخر الرازي ,وهو المفهوم من كبلم صاحب المتن عندما جعل
دخولهن فً الخطاب من باب التؽلٌب ,تابعه على ذلك البدر الشماخً .القول الثانً :أن هذا الجمع ٌتناول الذكور واإلناث
معا ,وذهب إلٌه أكثر الحنفٌة كالسرخسً وؼٌره ,وقال به ابن حزم وابن داود من الظاهرٌة ,وحكً عن ابن خوٌزمنداد من
المالكٌة ,ونسب للحنابلة والظاهرٌةٌ .نظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,6ص .7:5ابن حزم( ,اإلحكام) ,ج,8
ص ,85أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,ج .8:6 ,7الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص .77الجوٌنً( ,البرهان) ,ج,6
ص .678الؽزالً( ,المستصفى) ,ص ,879الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .885اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص.9;9
اإلٌجً( ,شرح العضد على ابن الحاجب) ,ص .758الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,8ص .678الشماخً( ,شرح مختصر
العدل واإلنصاؾ) ,ص.8;5
) (8فً األصل" :المسلمون" بالرفع ,والصواب النصب على أنه مفعول به.
) (9فً (ج)" :أن ٌرده".
) (:سهٌل بن عمرو بن عبد شمس القرشً العامريٌ ,كنى أبا ٌزٌد .أحد أشراؾ قرٌش وعقبلبهم وخطبابهم وساداتهم .أسر
ٌوم بدر كافرا ,وهو الذي جاء فً الصلح ٌوم الحدٌبٌة ,فقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -حٌن رآه( :قد سهل لكم من
أمركم) ,وعقد مع رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -الصلح ٌومبذ ,وهو كان متولً ذلك دون سابر قرٌش ,ثم أسلم بعد ذلك
ٌوم الفتح .قٌل استشهد بالٌرموك ,وقٌل :بل مات فً طاعون عمواس ,فً خبلفة عمر سنة ثمانً عشرةٌ .نظر :ابن عبد
البر( ,االستٌعاب) ,ج ,7ص .;;9ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,ج ,7ص .:8:النووي( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,ج,6
ص.789
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الكتاب هربت امرأةٌ من الكفار مسلمة( ،)0فامتنع المسلمون من ردها ،وقالوا :إن
الصل ُح و ُكتب
ُ
ذكر فً الكتاب ،فقال سهٌل :حكم النساء تب ٌع
الصلح ال ٌجري على النساء؛ ألنهن لم ٌجر علٌهن ٌ
ٌ
مفترق ،وخطابهن
لحكم الرجال ،وأبى المسلمون ،وقالوا :إن خطابنا وخطاب النساء فً كتابنا
مخالؾ لخطاب الرجال ،وقد انفرد كل ٌ بخطابه ،قال هللا عز وجل :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ
ٌ
ﮥ ﮦﮊ األحزاب 35 :إلى آخر اآلٌة ،فلما رأى رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -تظاهر المسلمٌن وتحزبهم واجتماعهم على ذلك ،قال لسهٌل بن عمرو( :إن شبت
رددناها علٌك جذعة)( ،)2فؤمضى سهٌل ٌ الصلح ،فخرج النسا ُء من خطاب الرجال ،لكن األمة قد
نصرت شمول الخطاب لهن مع الرجال إال فً أمور مخصوصة ،وهللا المستعان.
الشرح :قال المفسر :تكلم أبو المعالً على هذه المسؤلة كبلما مفٌدا فقال(" :)8فإن قٌل :الخطاب
الواحد هل ٌشمل الذكور واإلناث؟ قٌل :نتبع فً ذلك وضع اللؽة ,فإن وردت لفظة وضعت
بالتخصٌص للرجال خصت بهم ,وإن وردت مشتركة حملناها على االشتراك ,وذلك نحو قول
القابل" :كل نفس" ,و"كل شخص" ,فهذا مما ٌعم الرجال والنساء ,فإن قٌل :فما قولكم فً
"المإمنٌن ,والمسلمٌن"؟ هل ٌتناول النساء؟ قٌل :هذا مما اختلؾ فٌه العلماء ,فصار بعضهم إلى
أن الجمع الموضوع للرجال ٌنطوي على اإلناث أٌضا ,والذي ارتضاه الشافعً ومعظم أرباب
اللؽة أن مثل هذا اللفظ إذا ورد مطلقا خصِّص بالرجال فً مورده ,إال أن تقوم داللة تقتضً
االشتراك ,والذي ٌحقق ذلك أن العرب فصلت فً منزلة الوحدان بٌن الذكر واألنثى ,وكذلك فً
منزلة التثنٌة ,فقالوا :مسلم ومسلمان ,ومسلمة ومسلمتان ,ثم خصصوا جمعهن بصٌؽة فقالوا:
مسلمات ,فكذلك خصَّصوا جمع الذكور فقالوا :مسلمون ,والجمع إنما هو جمع اآلحاد ,فإذا اتضح
التباٌن فً صٌػ اآلحاد اتضح فً جمعها ,واستشهد الشافعً بقوله تعالى :ﮋﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ األنفال ,;: :فصار إلى أن المقصود فً اآلٌة الرجال دون النساء ,وصحح
) (6الذي فً البخاري -كما سٌؤتً تخرٌجه -أن المرأة التً جاءت مهاجرة ولم ٌردها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إلى
الكفار هً أم كلثوم بنت عقبة بن أبً معٌط .والذي ذكره الشارح -كما سٌؤتً -أن المرأة المهاجرة كانت سبٌعة بنت الحارث
األسلمٌة ,وسوؾ تؤتً ترجمتها عند الشرح ,وٌظهر أنه قد هاجر بعد الصلح أكثر من امرأة.
) (7لم أجده بهذا اللفظ ,وقد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ مختلؾ .البخاري ( ,)9685كتاب المؽازي :باب عزوة الحدٌبٌة,
من طرٌق عروة بن الزبٌر عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة .ومسلم ( ,)6789كتاب الجهاد والسٌر :باب صلح
الحدٌبٌة ,من حدٌث أنس بن مالك.
) (8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.959
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ما نقله بما روي أن أم سلمة قالتٌ :ا رسول هللا ما بال الرجال ٌس أمون فً القرآن دون النساء؟,
فؤنزل هللا :ﮋﮢ ﮣ ﮤﮊ األحزاب 8: :اآلٌة( .)6فإن قٌل :ألٌس من قول أهل
اللؽة أن من أراد أن ٌعبِّر عن الذكور واإلناث عبَّر عنهم بما ٌعبَّر به عن محض الذكور؛ تؽلٌبا
للذكور فً حكم الخطاب على اإلناث ,قٌل :صح ما قلتموه عن أهل اللؽة ,ولٌس لكم فٌه قدح ,وفً
نفس ما نقلتموه الرد علٌكم ,فلو كان اللفظ ٌنطوي علٌهن انطواءه علٌهم لم ٌكن لذكر التؽلٌب
()7

المنقول عنهم معنى ,فٌحصل من ذلك أن العهد إذا ثبت فً جمع

النساء والذكور وأراد

أ
نعت الذكور ,وال ٌصح عنهم أن مطلق اللفظ فً جمع الذكور
المخاطب العبار أة عن الجمٌع ؼلَّب
ٌنبا عن اإلناث على الوجه الذي ٌنبا فٌه عن الذكور ,ومن أحاط علما بطرؾ من اللؽات استٌقن
ما قلناه" ,وهللا أعلم.
وقد نبه الشٌخ -رضً هللا عنه -على ل أباب المسؤلة( )8بقوله" :الخطاب لؤلفضل لؽة ومعه المفضول
معنى" ,فهذه هً نقطة الدابرةٌ ,عنً أن المخاطب إنما ٌقصد بخطابه وٌواجه بقوله ولسانه إلى
أ
خاطب المفضول مع األفضل ,ال أنه
الفاضل تشرٌفا وتؽلٌبا له على المفضول ,وفً معناه أنه
خطاب األفضل وحده ولو أفرده بالخطاب ,فٌكون األفضل مخا أطبا فً اللفظ والمعنى,
اعتمد
أ
وٌكون المفضول مخاطبا فً المعنى ,واللؽة هنا هً اللفظ ,واللؽة الثانٌة هً كبلم العرب المعهود
بٌنهم ,والشرع واقع على اللؽة بالحكم ,وقد وقع الشرع على اللؽة ونقلها عن موضوعها إلى أحكام
مخصوصة ومعان معروفة ,والحكم للطارئ ,وقصة الحدٌبٌة والصلح مشهور ,وفٌها نزلت سورة
الفتح الكبٌرة( ,)9رجع رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -منها ولم ٌدخل مكة ,ونحر وحلق هناك,
ومن قابل خرج إلى عمرة القضاء ,ومكث فً مكة هو وأصحابه حتى قطعوا مناسك عمرتهم,

) (6أخرجه أحمد بن حنبل ( ,)7;:7:مسند النساء :حدٌث أم سلمة .والحاكم فً المستدرك ( ,)8:;5كتاب التفسٌر :تفسٌر
سورة األحزاب .ولفظه عند الحاكم عن أم سلمة -رضً هللا عنها ,-قالت :قلتٌ :ا رسول هللاٌ ,ذكر الرجال وال ٌذكر النساء.
فؤنزل هللا عز وجل "إن المسلمٌن والمسلمات والمإمنٌن والمإمنات" (األحزاب )8: :اآلٌة .وأنزل "أنً ال أضٌع عمل عامل
منكم من ذكر أو أنثى" (آل عمران .)69: :قال الحاكم" :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه".
) (7فً (ب)" :فً جمٌع" ,وكذا الموضع الذي بعده ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (8فً (ب)" :على الباب المسؤلة" وهو تصحٌؾ.
) (9سورة الفتح الكبٌرة هً قوله تعالى" :إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا" السورة كلها ,.وسورة الفتح الصؽٌرة هً قوله تعالى" :إذا
جاء نصر هللا والفتح" السورة كلها.
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وتزوج هناك بمٌمونة بنت الحارث الهبللٌة( ,)6وأخرجه المشركون قبل أن أٌب أتن أً بها ,وطلبهم أن
ٌتركوه فٌطعمهم كلهم ,فؤبوا علٌه [وأخرجوه ,وابتنى بها خلؾ]( )7التنعٌم خارجا من الحرم.
قال المفسر :وفً موضع ابتنابه بها بنً المسجد المعروؾ الٌوم بمساجد مٌمونة ,دون التنعٌم,
والتنعٌم هو مساجد عابشة المعروفة اآلن ,والهاربة هً سبٌعة بنت الحارث األسلمٌة( ,)8وزوجها
الذي أتى ٌطلبها هو مسافر المخزومً ,وقٌل هو صفً بن الواهب( ,)9وقالٌ :ا محمد هذه طٌنة
الكتاب

():

أ
شرطت لنا ذلك(;) .فقال المسلمون :الشرط فً
فلم تجؾ ,فاردد علً امرأتً ,وقد
()7

الرجال ,فؤبى المسلمون

وقالوا :لٌس ذلك فً كتابنا ,وخطابهن مخالؾ لخطاب الرجال( ,)8وما

) (6مٌمونة بنت الحارث بن حزن الهبللٌة ,زوج النبً -صلى هللا علٌه وسلم ,-وكان اسم مٌمونة برة فسماها رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم -مٌمونة ,وهً خالة عبد هللا بن عباس ,وخالة خالد بن الولٌد .تزوجها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
بعد زوجها األول سنة سبع فً عمرة القضاء فً ذي القعدة ,فؤرسل هللا -صلى هللا علٌه وسلم -جعفر بن أبً طالب إلٌه
فخطبها ,فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب ,فزوجها من رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-وتوفٌت مٌمونة بسرؾ
فً الموضع الذي ابتنى بها فٌه رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-وذلك سنة إحدى وخمسٌن .وقٌل :توفٌت بسرؾ سنة ست
وستٌن .وقٌل :توفٌت سنة ثبلث وستٌن بسرؾ ,وصلى علٌها ابن عباسٌ .نظر :ابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,ج,8
ص .659ابن عبد البر( ,االستٌعاب) ,ج ,9ص .6969ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,ج ,7ص .7;7المزي( ,تهذٌب الكمال),
ج ,8:ص .867الذهبً( ,تارٌخ اإلسالم) ,ج ,7ص .:98ابن حجر( ,اإلصابة) ,ج ,8ص.877
) (7ساقط من (ب).
) (8سبٌعة بنت الحارث األسلمٌة ,كانت امرأة سعد بن خولة فتوفً عنها بمكة فً حجة الوداع وهً حامل ,فقال لها أبو
السنابل بن بعكك :إن أجلك أربعة أشهر وعشر ,وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بلٌال قٌل :خمس وعشرون لٌلة ,وقٌل:
أقل من ذلك ,فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت إلى النبً -صلى هللا علٌه وسلم ,-فؤخبرته ,فقال لها( :قد حللت فانكحً من
شبت)’ وبعضهم ٌروي (إذا أتاك من ترضٌن فتزوجً) ,روى عنها فقهاء أهل المدٌنة وفقهاء أهل الكوفة من التابعٌن حدٌثها
هذاٌ .نظر :ابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,ج ,8ص .779ابن عبد البر( ,االستٌعاب) ,ج ,9ص .68:9النووي( ,تهذٌب
األسماء واللؽات) ,ج ,7ص .897ابن حجر( ,اإلصابة) ,ج ,8ص.676
) (9لم أجد لهما ترجمة.
)ٌ (:عنً وثٌقة الصلح.
);( ٌنظر :الثعلبً( ,الكشؾ والبٌان) ,مصدر سابق ,ج ,9ص .799النٌسابوري ,أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد بن
علً الواحدي النٌسابوري (ت9;8:هـ)( ,أسباب نزول القرآن) ,تحقٌق :كمال بسٌونً زؼلول ,ط ,6دار الكتب العلمٌة-
بٌروت6966( ,هـ6996 -م) ,ص.999
) (7كذا فً األصل ,وكؤن فً العبارة سقطا ,والتقدٌر مثبل كما فً المتن :فقال سهٌل بن عمرو :حكم النساء تبع لحكم
الرجال ,فؤبى المسلمون وقالوا :لٌس ذلك فً كتابنا...إلخ.
) (8فً (ج)" :مفارق لخطاب الرجال".
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وقع فً النسخ "تظافر" بالفاء الموسومة بواحدة من أسفل( ,)6فهو عندي تصحٌؾ ,وإنما هو
"تظاهر" بالهاء ,معناه تعاون ,من قوله تعالى :ﮋﮘ ﮙ ﮚﮊ التحرٌم ,9 :والهاء راجعة إلى
الحرب( ,)7وإن لم أٌجر لها ذكر ,كؤنها فً نفوسهم ,وٌسوغ رجوعها إلى المسؤلة والقصة.
قال المفسر :وأنزل هللا تعالى فً بٌان القصة وبٌان الحكم قوله تعالى :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮊ الممتحنة 65 :اآلٌات كلها ,وأخرج النساء من خطاب الرجال إذا

()8

لم ٌردن

المنصور عند األمة المعمو أل به فً الفتاوى دخولهن ,وأن لفظ
ولم ٌعنٌن ولم ٌذكرن ,لكن
أ
لحنون
"المسلمٌن ,والمإمنٌن" متناول المسلمات والمإمنات مع المسلمٌن والمإمنٌن ,والكتبة أٌ أ
باأللؾ والتاء ,وهو تصحٌؾ فاعرفه( ,)9وهللا أعلم.

)ٌ (6شٌر هنا إلى قول صاحب المتن" :فلما رأى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -تظاهر المسلمٌن" ,وقول الشارح :بالفاء
الموسومة من أسفل .هذا بناء على الخط الذي كتب به المخطوط ,وهو الخط المؽربً ,فإنهم ٌجعلون للفاء نقطة من أسفل,
وٌجعلون لحرؾ القاؾ نقطة واحدة من األعلى ,على خبلؾ الخط المشرقً.
)ٌ (7شٌر إلى الرواٌة التً ذكرها صاحب المتن ,أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال لسهٌل بن عمرو( :إن شبت
رددناها علٌك جذعة) .أي الهاء فً قوله" :رددناها" تعود إلى الحرب ,وإن لم ٌجر لها ذكر.
) (8فً األصل" :إذا" ,ولعل الصواب "إذ" من ؼٌر ألؾ فً آخره.
) (9لم ٌتبٌن لً الموضع الذي ٌعنٌه الشارح هنا ,والذي ٌقع فٌه التصحٌؾ عند الكتبة.
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[ال تكلٌؾ على األطفال والمجانٌن]

()0

الشرع من التكلٌؾ ،ولكنهم ُكلفوا بعض أمور
فصل :وأما األطفال والمجانٌن فقد أخرجهم
ُ
الشرع من تكلٌفها فالمؤثم
الشرٌعة ولم ٌكلفوا بعضا( ،)2واألمور التً أخرجهم
ُ

()3

والحدود

والوعٌد؛ لقوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-رفع القلم عن ثالثة عن الصبً حتى ٌحتلم ،وعن
المجنون حتى ٌفٌق ،وعن النابم حتى ٌستٌقظ)( ،)4ولم ٌرفع عنهم العبادات؛ كالصالة ،والصوم،
()6

والزكاة ،والحج ،وشعار اإلسالم( ،)5وقراءة القرآن ،وتعلٌم [الشرابع]

شرابع اإلسالم،

ٌ
عقوبات عاجلة ،ومنه قوله تعالى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ
والختان ،ومن ورابها
أجر؛ لقوله -صلى هللا علٌه وسلم -للتً سؤلته
التحرٌم ،6 :ولهم فً جمٌع ذلك أجر ،ولؤلطفال ٌ
وقد أمسكت بضبعً صبً( ،)٧فقالتٌ :ا رسول هللا ،ألهذا حج؟ فقال( :نعم ،ولك أجر)( ،)٥وال
ٌ
خطٌبة وال مؤثم ،وفً قول بعضهم :إن علٌهم سٌبات وخطاٌا ولٌست بذنوب ،وهو
ُتكتب علٌهم
نصٌبهم من خطٌبة أبٌنا آدم ،ومنه قول أبٌنا إبراهٌم الخلٌل :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﮊ الشعراء ،٥2 :ولم ٌُرد ذنبا؛ لقوله :ﮋﯸ ﯹ ﯺﮊ النجم ،3٧ :وقد ُروي عن
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أنه صلى على طفل ،فقال( :اللهم اؼفر له وارحمه وكفر عنه
ُ
ومصداق ما قلنا أن األطفال تكتب لهم الحسنات بما ٌتعلمون فً حال الصبا -من
سٌباته)(،)١
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7فً (ج)" :ولم ٌكلفوا بعضها".
) (8فً (ج)" :فالمآثم" بحرؾ المد ,وكذا المواضع التً بعده.
) (9أخرجه الترمذي ( ,)6978أبواب الحدود :باب ما جاء فٌمن ال ٌجب علٌه حد .وأبو داود ( ,)9956كتاب الحدود :باب
فً المجنون ٌسرق أو ٌصٌب حدا .كبلهما من حدٌث علً بن أبً طالب.
) (:فسره الشارح بقوله :وشعار اإلسبلم هو تعلٌم الوقار ,وحسن الخلق ,والمحافظة على آداب الشرٌعة ,والمواظبة على
العبادات ,وتجنب الرٌب والمناكر.
);( ساقط من (ب).
) (7الضَّبع ,بسكون الباء :وسط العأضد بلحمه ٌكون لئلنسان وؼٌره ,والجمع أضباع ,مثل أفرخ وأفراخ ,وقٌل :العأضد كلها,
وقٌل :اإلبطٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,ص .;75ابن منظور( ,لسان العرب) ,ج ,8ص;.76
) (8أخرجه مسلم (; ,)688كتاب الحج :باب صحة حج الصبً وأجر من حج به .والنسابً ( ,)7;98كتاب مناسك الحج:
باب الحج بالصؽٌر .كبلهما من حدٌث ابن عباس.
) (9لم أجده أنه صلى على صبً فقال ذلك ,بل وجدت أنه قال ذلك لما صلى على رجل من المسلمٌن ,ووجدت فً األوسط
عند الصبرانً من حدٌث أنس بن مالك أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -صلى على صبً أو صبٌة فقال( :لو كان نجا أحد من
ضمة القبر لنجا هذا الصبً) .أخرجه الطبرانً ( ,)77:8باب األلؾ :باب من اسمه إبراهٌم.
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()0

الشرابع وقراءة القرآن وؼٌر ذلك -قولُه

تعالى :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮊ الطور ،20 :وهذا اإلٌمان المنكر ٌصلُ ُح لآلباء واألبناء ،وٌصلُح للكبار والصؽار،
وللكل ،وأطفال المسلمٌن مسلمون ومإمنون ،وجمٌ ُع من فً الجنة من الحور العٌن والولدان
واألطفال من أوالد المشركٌن وؼٌرهم كلهم مسلمون ،على قول من ٌوجب لهم الدخول فً
الجنة ،وبحكم دخولهم فً الفطرة؛ لقول رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-كل مولود ٌولد على
الفطرة حتى ٌكون أبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه)(.)7
الشرح :قال المفسر :الشرع الذي آخرجهم من التكلٌؾ الحدٌث المذكور (رفع القلم عن ثبلثة),
واألمور التً كلِّ أفها النابم والصبً مثل ما ٌفسده النابم فً نومه ,فإنه ٌحكم علٌه فٌه بالؽرم
وٌضمنه وال إثم ,وكذلك الصلوات الفابتة الوقت ,وكذلك قال الشٌخ -رضً هللا عنه -فً جمٌع ما
تجوز الشٌخ فً
أع أق أل الصبً مما جناه وأفسدأ ه فً حال الطفولٌَّة ,فهو ملزوم به مإاخذ علٌه( ,)8وقد َّ
إطبلق التكلٌؾ()9؛ فإن التكلٌؾ توجُّ ه طلبات الشرع ,وتعلق األمر والخطاب واإللزام بالمكلَّؾ
الملزوم المؤمور ,والمكلِّؾ هو هللا ,ونحن نعلم قطعا أن الطلبات من هللا عز وجل ال تتعلق
بالصبٌان والمجانٌن ,كما ال ٌتعلق بهم التوعد بالعقاب والمؤثم عند العصٌان والمخالفة ,فإن قٌل:
():

فما بالهم ٌإمرون بالصبلة لسبع وٌضربون علٌها لعشر؟ ومؤمور بالتفرٌق بٌنهم فً المضاجع؟

وٌحملون على تعلٌم الطهارات وٌزجرون عن النجاسات؟ وٌنهون عن أخبلق السوء؛ مثل إفساد
الطعام ,وحرق الثٌاب ,وتناول مال الؽٌر ,والتعرِّ ي ,واقتحام مواطن التهم ,ومخالطة الفساق ومن
ٌتهم بفعل الفواحش؟.
قلنا :هذا توهُّم ,وضرب باب بباب ,والمكلَّؾ فً جمٌع ذلك والمؤمور به األولٌاء ,وهم الذٌن
ٌتوجه إلٌهم قوله تعالى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ التحرٌم ,; :ووجه الضرب لهم
لٌس من باب تكلٌفهم ,وإنما هو من طرٌق األخذ لهم بالتؤدٌب ,وهو بمنزلة ضرب البهابم للتؤدٌب
) (6خبر لقوله السابق" :ومصداق ما قلنا".
()7

أخرجه البخاري ( ,)688:كتاب الجنابز :باب ما قٌل فً أوالد المشركٌن .ومسلم ( ,);7:8كتاب القدر :باب معنى كل

مولود ٌولد على الفطرة ....وؼٌرهما من حدٌث أبً هرٌرة بؤلفاظ متقاربة.
) (8ال أدري أٌن قال الشٌخ ذلك ,ولعله قاله فً كتاب آخر.
)ٌ (9شٌر إلى قول صاحب المتن فً األطفال والمجانٌن" :ولكنهم كلفوا بعض أحكام الشرٌعة ولم ٌكلفوا بعضا".
) (:للحدٌث الذي أخرجه أبو داود وؼٌره ,من طرٌق عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم( :-مروا أوالدكم بالصبلة وهم أبناء سبع سنٌن ,واضربوهم علٌها ,وهم أبناء عشر وفرقوا بٌنهم فً المضاجع).
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والرٌاضة ,حتى ٌتدرَّ بون وٌتمرَّ نون على حمل أعباء الشرٌعة فرضها ونفلها ,فبل ٌدركهم وقت
التكلٌؾ إال وهم مستعدون قابلون لذلك ,فإن قٌل :ألٌس الزكاة تجب علٌهم؟ قلنا :أما الوجوب علٌهم
إلزاما كما فً البالؽٌن فإن ضٌعوا تعلق بهم التوعد والعقاب فبل ,وأما وجوبها فً أموالهم فنعم,
()6

على خبلؾ فٌه باإللزام واإلسقاط لها

()7

فً أموالهم رأسا ,لكن من أوجب فإنما أوجَّ ه التكلٌؾ

لذلك إلى الولً والخلٌفة دون الصبً ,وفً ذلك خبلؾ وتعلٌل مشهور فً فن الفقه فاعرفه,
وإشارة "العقوبة العاجلة"

()3

إلى الضرب فً الصبلة ,واألخذ باألدب ,وأما الصوم فإنه ٌحمل

وأٌفع وخٌؾ أن ٌدركه البلوغ ,فٌنبؽً أن ٌإمر به وٌحمل علٌه عند
علٌه إذا ناهز االحتبلم
أ
الترعرع؛ لببل ٌقع علٌه أول حال البلوغ وهو فً حالة التفرٌط واإلهمال ,فإن أول البلوغ ال َّ
ٌطلع
علٌه إال هللا سبحانه ,وال ٌتحقق إال عنده ,ومن متعارؾ المشاٌخ وما ٌوردونه" :ثبلثة ال َّ
ٌطلع
على أول حال منهن إال هللا سبحانه :الزوال األول للشمس ,والبلوغ األول لئلنسان ,وتحقٌق الوزن
والكٌل".
و"شعار اإلسالم" هو تعلٌم الوقار ,وحسن الخلق ,والمحافظة على آداب الشرٌعة ,والمواظبة على
()9

العبادات ,وتجنب الرٌب والمناكر ,واألجر الذي لهم فً جمٌع ذلك من باب التفكر

والكرم؛ فإن

هللا سبحانه ٌمنُّ بالرحمة وال ٌظلم بالعذاب ,وال سٌَّما أنهم داخلون فً عموم قوله تعالى :ﮋ ﮘ ﮙ
العضدان ,وقد مرَّ -صلى هللا علٌه وسلم-
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ الكهؾ 85 :اآلٌة ,والضَّبعان أ
فً حجة الوداع على امرأة فً محفة ,فقٌل لها :هذا رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-فؤخذت
بضب أعً صبً من الم أح َّفة
أ

():

فقالتٌ :ا رسول هللا ألهذا حج؟ الحدٌث(;) ,ؼٌر أن األصح أن حجه

فً الصبا ال ٌسقط عنه الفرض بعد البلوغ ,ولكن له الثواب مرفوع مدخر له فً الدرجات ,ولولٌِّه
المح ِّج له األجر ,وال تكتب الخطاٌا والمآثم التً توجب العذاب إجماعا.

) (6فً (ب)" :واإلسقاطها" وهو خطؤ.
) (7فً (ج)" :فإنما وجب التكلٌؾ".
)ٌ (8شٌر إلى قول صاحب المتن" :ومن ورابها عقوبات عاجلة".
) (9كذا فً األصل ,وفً هامش النسخة (ب) :لعله التفضل .وٌظهر أنه هو الصواب.
) (:المحأ َّفة :رأ حل ٌحأ ؾ بثوب ثم تركب فٌه المرأة ,وقٌل :المحأ فَّة مأر أكب كالهأو أدج إال أن الهودج ٌقبَّب والمحأ َّفة ال تقبب.
ٌنظر :ابن سٌده( ,المحكم والمحٌط األعظم) ,ج ,7ص . :89ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "حفؾ" ,ج ,9ص99
);( سبق تخرٌجه فً المتن.
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وما أشار إلٌه الشٌخ من السٌبات والخطاٌا من خطٌبة آدم -علٌه السبلم ,-قال بعضهم :إن األوجاع
واألمراض التً تنالهم ,والؽرق والحرق واللدغ وسابر ماٌإلمهم؛ قٌل من نصٌبهم من تلك
الخطٌبة ,وقٌل من ذنوب أبٌهم ,وهذا كله ال أٌستند إلى أصل مقطوع به عقبل وال سمعا ,واإلٌمان
المن َّكر فً اآلٌة

()6

قال الزمخشري(" :)7معنى التنكٌر فٌه الداللة على أنه إٌمان عظٌم خاص ,رفٌع

المنزلة عند هللا سبحانه" .قال المفسر :اإلشارة فٌه إلى أنه إٌمان اآلباء ,وٌكون التعلٌق فٌه إلى
أ
ألحق هللا بهم
اإللحاق ,ومعناه :وبسبب إٌمان اآلباء الخاصِّ العظٌم الشان الرفٌع القدر عند هللا؛
الذرٌ أة واألبناء ,و[إن]

()8

لم أٌبلؽوا درجة اآلباء ,وٌكون اإللحاق تفضبل على اآلباء وشرفا وزٌاد أة

تكرٌم ,وٌحتمل أن ٌكون التنكٌر فٌه إشارة إلى القلة والصؽر ,ومعناه :وبشًء من إٌمان اتبعت به
الذرٌة اآلباء تسوَّ ى بهم فٌه( ,)9فؤلحقنا درج أتهم بدرجة اآلباء ,وأما إسبلم األطفال فله موضع فً
الكتاب ٌذكر فٌه إن شاء هللا ,وأما الدعاء بالؽفران وتكفٌر السٌبات():؛ فاهلل أعلم بوجهه ,ولعله
تجوز من بعض األسباب ,كقول عنترة الفوارس(;):
تفرس فٌه مخاٌل البلوغ ,وفً تسمٌته بالطفل ُّ
عرضت لعامر والخٌل تردي  ...بؤطفـــال الحروب مشمرات

()7

وقول اآلخر:
لقٌنا بها أطفالكم وخٌولكم  ...علٌها سرابٌل الحدٌد المسرد

()8

)ٌ (6شٌر إلى اآلٌة التً ذكرها صاحب المتن ,وهً قوله تعالى" :والذٌن آمنوا واتبعتهم ذرٌتهم بإٌمان ألحقنا بهم ذرٌتهم"
(الطور.)76:
) (7الزمخشري( ,الكشاؾ) ,ج ,9ص.969
) (8ساقط من (ب).
) (9تسوَّ ى :أي الذرٌة .بهم :أي باآلباء .فٌه :أي فً اإلٌمان .والمعنى :أن الذرٌة بسبب اتباعهم آلبابهم فً اإلٌمان ,فإنها
تسوَّ ى بإٌمان آبابهم ,وٌلحق هللا درجتهم بدرجة آبابهم .هذا ما فهمته من عبارته .وهللا أعلم.
)ٌ (:شٌر إلى الرواٌة التً ذكرها صاحب المتن ,وهً أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -صلى على طفل فقال( :اللهم
اؼفر له وارحمه وك ِّفر عنه سٌباته) ,وقد سبق الكبلم عن هذه الرواٌة فً المتن.
);( هو عنترة بن عمرو بن شدّاد بن عمرو ,وقال ابن الكبى :شدّاد جدّه أبو أبٌه ,ؼلب على اسم أبٌه فنسب إلٌه ,وإ ّنما هو
عنترة بن عمرو بن شدّاد .وقال ؼٌره :شدّاد عمّه ,وكان عنترة نشؤ فى حجره فنسب إلٌه دون أبٌه .وإ ّنما ادّعاه أبوه بعد
الكبر ,وذلك أ ّنه كان ألمة سوداء ٌقال لها زبٌبة ,وكانت العرب فى الجاهلٌّة إذا كان للرجل منهم ولد من أمة استعبده ,وكان
سبب ادّعاء أبى عنترة إٌاه أن بعض أحٌاء العرب أؼاروا على قوم من بنً عبس ,فؤصابوا منهم ,فتبعهم العبسٌّون ,فلحقوهم
صرّ,
فقاتلوهم عمّا معهم ,وعنترة فٌهم ,فقال له أبوه :ك ّر ٌا عنترة ,فقال عنترة :العبد ال ٌحسن الكرّ ,إ ّنما ٌحسن الحبلب وال ّ
فقال :ك ّر وأنت ح ّرٌ .نظر :ابن قتٌبة( ,الشعر والشعراء) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .798القزوٌنً( ,شرح المعلقات السبع),
مصدر سابق ,ص.69:
) (7لم أوفق فً الرجوع إلى مصدر البٌت.
) (8لم أتعرؾ على مصدر البٌت وال على قابله.
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والذي ٌركب الخٌ أل وٌلبس الحدٌدأ وٌنازل األقران لٌس هو بطفل ,واإلٌمان واإلسبلم ٌوصؾ به
من لم ٌتوجه علٌه تكلٌؾ ,ولم ٌتعلق به خطاب بؤمر وال نهً؛ مثل الحور العٌن ,والولدان؛ إذ لم
تسبق طاعات ,وال وقعت منهم عبادات بصوم وال صبلة ,إال بفضل هللا ورحمته.
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خطاب لمن ٌؤتً بعدهم]
[هل خطاب من فً عصر الرسول -صلى هللا علٌه وسلم-
ٌ

خطاب لمن ٌؤتً بعده من أمته؟ اعلم
فصل :هل خطاب من فً عصر الرسول صلوات هللا علٌه
ٌ
أن األمر الوارد من هللا عز وجل فً القرآن لمن فً عصر الرسول صلوات هللا علٌه ال ٌدخل ُ فٌه
من لم ٌكن موجود العٌن فً ذلك العصر إال بدلٌل( ،)2وهو اإلجماع المقتبس من أنفاس النبوة
وتصرٌحها( ،)3فؤما قوله -علٌه السالمُ ( :-ب ُ
عثت إلى األحمر واألسود)( ،)4وقوله تعالى :ﮋﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ سبؤ ،2٥ :وقوله -علٌه السالم( :-حكمً على الواحد
حكمً على الجماعة)( )5فلٌس ٌتجه إال إلى الموجودٌن فً عصر الرسول -صلى هللا علٌه وسلم-
 ،وال ٌدخل فٌه من ٌؤتً بعده من أمته إال بدلٌل آخر ،وكذلك قوله( :أمري للواحد منكم أمري
للجمٌع)( ،)6وكذلك ال ٌصح فً خطابه لرجل مخصوص بخطاب دخول ُ ؼٌره فٌه ،إال بدلٌل قٌاسً
) (6العنوان من وضع المحقق.
) (7ال خبلؾ فً أن الخطاب فً عصر الرسول صلى هللا علٌه وسلم متوجه إلى أهل عصره كافة ,وأن من ٌاتً بعدهم
مندرجون تحت قضٌة الخطاب قطعا ,وإنما الخبلؾ فً حقٌقة دخولهم هل هو بالخطاب نفسه ,أم بدلٌل آخر؟ منهم من قال إن
الخطاب توجه إلٌهم بدلٌل آخر ,وأن مجرد الصٌؽة ال تدل على تعمٌمهم ,قال بذلك أكثر الشافعٌة وأصحاب أبً حنٌفة
والمعتزلة ,وهو اختٌار أبً بكر الباقبلنً ,والشٌرازي ,وإمام الحرمٌن ,والؽزالً ,وبه قال الفخر الرازي ,واآلمدي ,وابن
الحاجب ,وهو ما اعتمده صاحب المتن هنا ,وبه قال البدر الشماخً .والقول الثانً :أن خطاب من فً عصر الرسول صلى
هللا علٌه وسلم ٌتناول من جاء بعدهم ,ونسب هذا القول إلى الحنابلة وطابفة من الفقهاءٌ .نظر :الباقبلنً( ,التقرٌب
واإلرشاد) ,ج ,7ص .798الشٌرازي( ,اللمع) ,ص .77الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .977الؽزالً( ,المستصفى),
ص .885الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .888اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .978اإلٌجً( ,شرح العضد على ابن
الحاجب) ,ص; .75الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.8;7
) (8فً (ب)" :وتصرٌحا".
) (9أخرجه ابن حبان ( ,);9;7كتاب التارٌخ :باب الحوض والشفاعة .وأحمد ( ,)76869مسند األنصار :حدٌث أبً ذر
الؽفاري .كبلهما من حدٌث أبً ذر الؽفاري .ولفظه عند ابن حبان :قال :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-أعطٌت
خمسا لم ٌعطهن أحد قبلً :بعثت إلى األحمر واألسود ,وأحلت لً الؽنابم ,ولم تحل ألحد قبلً ,ونصرت بالرعب ,فٌرعب
العدو من مسٌرة شهر ,وجعلت لً األرض طهورا ومسجدا ,وقٌل لً :سل تعطه ,واختبؤت دعوتً شفاعة ألمتً فً القٌامة,
وهً نابلة  -إن شاء هللا  -لمن لم ٌشرك باهلل شٌبا).
) (:ذكره السٌوطً فً الدرر المنتثرة وقال" :ال ٌعرؾ" ,وذكره العجلونً فً كشؾ الخفاء وقال" :لٌس له أصل بهذا
اللفظ"ٌ .نظر :السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,الدرر المنتثرة فً األحادٌث المشتهرة) ,تحقٌق:
د محمد بن لطفً الصباغ ,بدون طبعة ,جامعة الملك سعود -الرٌاض ,بدون تارٌخ ,ج ,6ص .665العجلونً ,إسماعٌل بن
محمد العجلونً الجراحً (ت66;7:هـ)( ,كشؾ الخفاء ومزٌل اإللباس عما اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس) ,بدون
طبعة ,مكتبة القدسً -القاهرة68:6( ,هـ) ,ج ,6ص.8;9
);( لم أهتد إلى تخرٌجه.
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ٌ
مبعوث إلى المكلفٌن
أو شرعً أو عقلً( ،)0ولما أخبرهم رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أنه
من الجن واإلنس إلى ٌوم القٌامة عل ُموا من هناك دخول ُ الجمٌع فً الخطاب( ،)2كذلك( :أنا خاتم
النبٌٌن)( ،)3وقوله( :أمتً آخر األمم)( ،)4و(على آخر أمتً تقوم الساعة)( ،)5عل ُموا من هنالك
تعرؾ من ٌؤتً بعدك من أمتك؟ قال:
أن سبٌل التكلٌؾ قد أتى على الجمٌع ،وحتى قالوا :كٌؾ
ُ
ٌ
ٌعرؾ خٌله؟) قالوا :بلى ،قال:
محجلة فً خٌل دُهم ُبهم ،أال
(أرأٌت لو كان ألحدكم خٌل ٌ ُؼر
ُ
(إنهم ٌؤتون ٌوم القٌامة ُؼرا محجلٌن من أثر الوضوء)(.)6
الخطاب الوار أد فً عصر الرسول -علٌه السبلم -متوجه على أهل
الشرح :قال المفسر :اعلم أن
أ
زمانه ,مختص بالمكلفٌن الموجودٌن ٌومبذ ,وال ٌدخل أمن بعدهم فً الخطاب المتوجه علٌهم إال
بدلٌل ٌقطع به ,وذلك مثل قوله :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ البقرة ,98 :و ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﮊ النساء ,:9 :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ البقرة,687 :
وﮋﮜ ﮝ ﮊ البقرة ,76 :و ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ الحشر ,7 :و ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ آل
عمران ,97 :وجملة أوامر هللا تعالى تجري على هذا المنهج ,فلو تركنا وظواهرها خصصناها
) (6أما إذا دل دلٌل على تخصٌص الخطاب به وحده فبل خبلؾ فً عدم دخول ؼٌره معه ,قوله صلى هللا علٌه وسلم ألبً
بردة فً التضحٌة بالجذع( :تجزي عنك وال تجزي عن أحد بعدك) وسٌؤتً ,وإنما الخبلؾ فٌما إذا لم ٌدل دلٌل على
التخصٌص به وحده ,فهل ٌعم ؼٌره معه أم ال؟ وبعبارة أخرى :هل ٌعم بصٌؽته أم بدلٌل خارج؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن
الخطاب الموجه إلى شخص بعٌنه ال ٌعم ؼٌره إال بدلٌل ,وبه قال الشافعٌة ,واختاره الؽزالً ,والفخر الرازي ,واآلمدي,
وابن الحاجب ,وهو ما اعتمده صاحب المتن هنا ,وعبارة الشماخً أنه ٌعم بدلٌل ال بنفسه .والقول الثانً قال به أبو ٌعلى
الفراء ,ونسبه اآلمدي وابن الحاجب إلى الحنابلة وجماعة من الناسٌ .نظر :الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج ,7ص.799
الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .979الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .895اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص .9;7اإلٌجً( ,شرح
العضد على ابن الحاجب) ,ص .757الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.8;7
) (7فً (ب)" :دخول الخطاب فً الجمٌع" وهو تصحٌؾ حٌث قدم وآخر فً الكبلم.
) (8أخرجه الطبرانً فً األوسط ( ,)8779باب الباء :من اسمه بكر .من طرٌق أبً هرٌرة.
) (9لم أجده بهذا اللفظ.
) (:الذي وجدته أن هذا اللفظ من كبلم ابن حبان ,قاله فً صحٌحه فً معرض شرحه لحدٌث (بعثت أنا والساعة كهاتٌن),
ونص عبارته" :قال أبو حاتمٌ :شبه أن ٌكون معنى قوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-بعثت أنا والساعة كهاتٌن) أراد به أنً
بعثت أنا والساعة كالسبابة والوسطى من ؼٌر أن ٌكون بٌننا نبً آخر ,ألنً آخر األنبٌاء وعلى أمتً تقوم الساعة" اهـ.
وحدٌث (بعثت أنا والساعة كهاتٌن) أخرجه ابن حبان (; ,);;5كتاب التارٌخ :باب إخباره -صلى هللا علٌه وسلم -عما ٌكون
فً أمته من الفتن والحوادث.
);( أخرجه ابن ماجه (; ,)985كتاب الزهد :باب ذكر الحوض ,من حدٌث أبً هرٌرة .و"الدُّهم" :السود ,و"البهم" :التً من
من لون واحد .كما سٌؤتً فً الشرح
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بالمعاصرٌن لرسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ,-فإن الصفات التً تفٌد بها الخطاب

()6

ٌستحٌل

تحقٌقها إال فً موجود متعٌن ,فإن قٌل :ما الداللة التً ٌقطع بها على دخول من بعدهم فً الخطاب
المتوجه علٌهم؟ قلنا :إجماع المسلمٌن قاطبة على أن ما سبق من الخطاب فً عصر الرسول -علٌه
السبلم -متوجه على أهل عصره كافة خطابا ومواجهة ,وهم مندرجون تحت قضٌته ,إذ لو نقل
ذلك أدى خبلفه إلى قصر الشرع على الذٌن انقرضوا ودرجوا( ,)7فع َّدٌنا الخطاب من السلؾ إلى
الخلؾ إلجماع المسلمٌن على ذلك.
فإن قٌل :فلو خاطب رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -واحدا من أهل عصره وسمَّاه( )8مثبل باسمه؛
فهل ٌتعدى الحكم منه إلى ؼٌره؟ قلنا :ظاهر الصٌؽة تقتضً تخصٌص الخطاب المخصص به,
فإن قامت داللة على تعدٌته إلى ؼٌره عدي إلٌه ,فإن قٌل :فهل تجرون ذلك مجرى تعدٌة الخطاب
من أهل العصر األول إلى أهل العصر الثانً؟ قلنا :قد ثبت إجماع فً المسؤلة األولى فاعتصمنا
به ,ولم ٌثبت فً المسؤلة الثانٌة إجماع ,فقد ٌخاطب رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -واحدا
()9

[وٌرٌد]

():

به تعمٌم الكافة ,وقد ٌرٌد التخصٌص على قضٌة ظاهر اللفظ ,فلما انقسمت ألفاظه

فً ذلك لزم التمسك بظاهر التخصٌص ,وقد ذهب بعض العلماء إلى أن خطاب الواحد خطاب
الكافة تمسكا بقوله :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ سبؤ ,78 :فهذا دلٌل على تعمٌم كل ما
أرسل فٌه ,قلنا :ال ,بل هذا ٌدل على أنه رسول إلى الكافة ,فؤما أن ٌدل على استوابهم فً كل
األحكام فبل ,وأنى ٌستقٌم واألحكام متباٌنة فً موارد الشرٌعة؟! وربما تمسك القابل بما روي عن
النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أنه قال( :خطابً للواحد خطابً للكافة)(;) ,قلنا :هذا عرضة التؤوٌل,
أمره كما ٌلزم الواحد ٌلزم الكافة ,فإن قٌل :فلو أراد التخصٌص لنصَّ علٌه كما نصَّ
فلعله أراد أن أ
الج أذع( ,)7فقالٌ( :جزي عنك وال ٌجزي5555555555555555555
فً التضحٌة بما دون أ

) (6الكبلم هنا عن األوامر ,والتقدٌر :فإن الصفات التً تفٌد األوامر بها الخطاب ٌستحٌل تحقٌقها إال فً موجود متعٌن.
) (7هذه العبارة ؼٌر سلٌمة ,وٌبدو أن فٌها تصحٌفا ,ولعل الصواب أن ٌقال :إذ لو نقل خبلؾ ذلك أدى إلى قصر الشرع
على الذٌن اندرجوا وانقرضوا.
) (8فً (ب)" :وسٌماه" وهو تصحٌؾ.
) (9ساقط من (ب).
) (:كؤن المعنى على تقدٌر محذوؾ ,وتقدٌر الكبلم مثبل :فلما انقست معانً ألفاظه فً ذلك لزم التمسك بظاهر التخصٌص.
);( لم أهتد إلى تخرٌجه.
) (7الجأ أذع من البقر والمعز ما دخل فً السنة الثانٌة ,وقٌل البقر فً الثالثة ,ومن الضؤن ما تمت له سنة ,وقٌل أقل منها.
ٌنظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص.7:5
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زوج له بما أحف أظ من القرآن( :هذا لك دون ؼٌرك)( ,)7قلنا :هذا
عن أحد بعدك)( ,)6وكذلك قال لمن َّ
أمر ضعٌؾ االستدالل؛ فإن التنصٌص على الخطاب ال ٌوجب التعمٌم عند اإلطبلق.
قال المفسر :هذه المسؤلة حرَّ ؾ الكتاب نصَّها فً األصل ,وأفسدوها بزٌادة أو نقصان منها ,ونحن
نثبتها على حسب ما تساوق الشرح و أتنزل علٌها حقابق المعانً المشروحة ,فتفطن لها واس أتقر أها
فً األمهات ,و"األحمر" :العجم ,و"األسود" :العرب ,والحمرة ههنا بمعنى البٌاض ,واألعاجم
تمٌل ألوانهم فً الحمرة إلى البٌاض ؼالبا دون السمرة ,كما أن العرب تمٌل ألوانهم فً األكثر إلى
السمرة ,ومن ههنا قٌل لعابشة -رضً هللا عنها -حمٌراء؛ فإن لونها ٌمٌل إلى البٌاض أكثر ,ومنه
قول عوؾ بن مالك األشجعً قبل ضرب الحجاب :من هذه الحمٌراء إلى جنبك؟ ,فقال( :عابشة
بنت أبً بكر) ,فقال :أال أنزل لك على أجمل الخلق( .)8وأجمل الخلق اسم امرأة تحت عوؾ بن
مالك ,والضمٌر المرفوع المنفصل ٌعود على الدلٌل ,الذي هو اإلجماع المقتبس ,و"األنفاس"(:)9
) (6أخرجه البخاري (; ,):::كتاب األضاحً :باب قول النبً -صلى هللا علٌه وسلم -ألبً بردة (ضح بالجذع من المعز).
ومسلم ( ,)69;6كتاب األضاحً :باب وقتها .كبلهما من حدٌث البراء بن عازب .بلفظ مختلؾ .ولفظه عند البخاري :عن
البراء بن عازب -رضً هللا عنهما ,-قال :ضحى خال لًٌ ,قال له أبو بردة ,قبل الصبلة ,فقال له رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم( :-شاتك شاة لحم) فقالٌ :ا رسول هللا ,إن عندي داجنا جذعة من المعز ,قال( :اذبحها ,ولن تصلح لؽٌرك).
) (7الحدٌث أخرجه الربٌع ( ,):6:كتاب النكاح :باب فً األولٌاء ,من حدٌث ابن عباس .والبخاري ( ,):676كتاب النكاح:
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ,من حدٌث سهل بن سعد .وأخرجه ؼٌرهما ,ولم ٌذكروا فٌه قوله( :هذا لك
دون ؼٌرك) .ولفظه فً مسند الربٌع بن حبٌب :عن ابن عباس قال :جاءت امرأة إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فقالت
له :وهبت لك نفسً ,فسكت طوٌبل ,فقال له رجل :زوجنٌها ٌا رسول هللا إن لم تكن لك بها حاجة ,فقال له رسول هللا -صلى
هللا علٌه وسلم( :-هل عندك من شًء تصدقه إٌاها؟) فقال :ما عندي إال إزاري هذا ,فقال له رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
( :إن أعطٌتها إزارك جلست ببل إزار ,فالتمس شٌبا آخر ؼٌره) ,فقال :ما أجد شٌبا ,فقال له رسول هللا( :فالتمس ولو خاتما
من حدٌد) ,فالتمس الرجل فلم ٌجد شٌبا ,فقال له رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-هل عندك شًء من القرآن؟) فقال :معً
سورة كذا وسورة كذا  -لسور سماها  -فقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-زوجتها لك بما معك من القرآن).
) (8الداخل هو عٌٌنة بن حصن الفزاري ,ولٌس عوؾ بن مالك األشجعً حسبما وجدت ,والحدٌث أخرجه الدارقطنً
( ,)8:68كتاب النكاح :أوله .والبزار فً البحر الزخار ( ,)87;6مسند أبً هرٌرة :ما روى عطاء بن ٌسار عن أبً
هرٌرة .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة ,ولفظه عند الدارقطنً :عن أبً هرٌرة  ,قال :كان البدل فً الجاهلٌة أن ٌقول الرجل
للرجل تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتً وأزٌدك  ,قال :فؤنزل هللا تعالى" :وال أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك
حسنهن" (األحزاب , ):7 :قال :فدخل عٌٌنة بن حصن الفزاري على رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وعنده عابشة  ,فدخل
بؽٌر إذن  ,فقال له رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ( :-ا عٌٌنة فؤٌن االستبذان؟) ,فقالٌ :ا رسول هللا ما استؤذنت على رجل
من مضر منذ أدركت  ,قال :من هذه الحمٌرا التً إلى جنبك؟  ,قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-هذه عابشة أم
المإمنٌن)  ,قال :أفبل أنزل لك عن أحسن الخلق؟  ,فقالٌ( :ا عٌٌنة إن هللا حرم ذلك) ,قال :فلما أن خرج قالت عابشةٌ :ا
رسول هللا من هذا؟  ,قال( :أحمق مطاع  ,وإنه على ما ترٌن لسٌد قومه).
)ٌ (9شٌر إلى قول صاحب المتن" :وهو اإلجماع المقتبس من أنفاس النبوة وتصرٌحها" .والضمٌر المرفوع المنفصل الذي
ٌعنٌه فً قوله "وهو اإلجماع".
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ما ٌفهم من معانً مقتضٌات السنة؛ مثل ما فً قوله( :ما بقاإكم فً بقاء من كان قبلكم إال كما بٌن
صبلة العصر إلى ؼروب الشمس)( ,)6وقوله( :بعثت أنا والساعة كهاتٌن كادت تسبقنً
فسبقتها)( ,)7وأشباه ذلك كثٌر ,و"التصرٌح" :هً األحادٌث التً ذكرها ونصَّ علٌها فً األصل,
و"ال ُّدهم" :السود ,و"البهم" :التً من لون واحد كابن ما كان.

) (6أخرجه البخاري ( ,) 79;7كتاب التوحٌد :باب فً المشٌبة واإلرادة .من حدٌث عبد هللا بن عمر .ولفظه :أن عبد هللا بن
عمر -رضً هللا عنهما ,-قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهو قابم على المنبرٌ ,قول( :إنما بقاإكم فٌما سلؾ
قبلكم من األمم ,كما بٌن صبلة العصر إلى ؼروب الشمس )...الحدٌث.
) (7أخرجه البخاري ( ,);:59كتاب الرقاق :باب قول النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-بعثت أنا والساعة كهاتٌن) .ومسلم
( ,)79:6كتاب الفتن وأشراط الساعة :باب قرب الساعة .كبلهما من حدٌث أنس بن مالك .ولم ٌذكرا فٌه (كادت تسبقنً
فسبقتها).
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[اإلٌمان بالقلب دابم الوجوب دابم التكرار]

ٌجب تكراره سابر
مسؤلة :اإلٌمان بالقلب مؤمور به ،دابم الوجوب دابم التكرار ،إذا كان ذاكرا
ُ
استصحاب حال اإلٌمان المتقدم ما لم ٌخالؾ إلى
العمر ،وإن كان ذاهب القلب أعنً ساهٌا لزمه
ُ
ضده ،وأما النطق بالشهادة فمرة فً العمر ،وإن كان معدوم اللسان من أول األمر فالرمز
والكتابة( ،)2وما ٌقوم مقام النطق من اإلشارة ،وٌجب على العبد النطق وإن كان خالٌا؛ ألن هللا
( )3

تعالى تعبده بإظهار اإلسالم والشهادة ،وهو عنوان اإلٌمان ،ال سٌما ومعه المالبكة [ ٌُسم ُعهم]
وٌشهدون له ،وٌكتبون له وعلٌه.

الشرح :قال المفسر :ال ٌتحقق لك معنى هذه المسؤلة وال تفهم مراد الشٌخ بها ما لم تحصِّل معنى
أ
جمٌع ذلك وحصَّل أته اتضح لك مراده ,وذلك أن تعلم أن اإلٌمان
فهمت
اإلٌمان ومحله وأقسامه ,فإذا
أ
ٌكون فً القلب تصدٌقا واعتقادا وإضمارا ,وهو اإلٌمان العقدي الذي ال ٌزاٌله وال ٌفارقه لٌبل وال
نهارا ,وال فً النوم وال فً الٌقضة ,وعلٌه استدامته ومبلزمته حتى ٌخرج من الدنٌا ,وحقٌقته
تصدٌق جازم بالقلب ال تردد فٌه وال شك ,وهو الذي ٌخرج منه من جملة المشركٌن المكذبٌن
والكافرٌن ,وٌثبت فً جملة المصدقٌن المإمنٌن ,وال ٌفارقه لحظة ,فإن فارقه إلى الشك أو إلى
التكذٌب فقد اتصؾ بض ِّده ومزاٌله وهو الشرك؛ ألنه ال ٌخرج اعتقاد الوحدانٌة من قلب إال وهو
ؼٌر مإمن وال مشرك فبل ٌكون ذلك أصبل.
معتقد ملة من ملل الشرك ,وأما أن ٌكون أ
قوله" :وإن كان ذاهب القلب"ٌ ,عنً وإن سها عن تفقد االعتقاد بقلبه لزمه استصحاب حال
ضمٌره على ضد ذلك مما ال
ور أب أطه فً قلبه ,ولم ٌزل كذلك حتى ٌعقدأ
أ
اإلٌمان؛ ألنه قد أع أقدأ ذلك أ
ٌجتمع معه ,وأما التلفظ بالشهادة فهو اإلقرار باللسان ,وهو القسم الثانً من أقسام اإلٌمان ,وهو
اإلسبلم فً قول بعض أهل الملة( ,)9وذلك أن تعلم أنه وإن كان اإلٌمان العقدي الذي هو التصدٌق
الحقٌقً بالقلب؛ فبل بد علٌه من اإلقرار والتلفظ ,وهو شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له,

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7فً (ب)" :فالرقم والكتابة".
) (8ساقط من (ب).
) (9أي أن التلفظ بالشهادة هو اإلسبلم فً قول بعض المذاهب ,وأن اإلٌمان إنما ٌكون باإلقرار بالقلب .فمن نطق بالشهادتٌن
فهو مسلم بناء على هذا القول ولو لم ٌصدق بقلبه ,وال ٌسمى مإمنا حتى ٌتمكن اإلٌمان من قلبه؛ ألن اإلٌمان هو التصدٌق
بالقلب .ولعلهم أخذوه من معنى قوله تعالى" :قالت األعراب آمنا قل لم تإمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ٌدخل اإلٌمان فً
قلوبكم" (الحجرات )69:اآلٌة.
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وأن محمدا عبده ورسوله ,إلى تمام الجملة( ,)6وهذا القسم الثانً هو الذي علِّق إلٌه الحكم فٌما بٌنه
وبٌن الناس ,وهو أن ٌحكم له وعلٌه بؤحكام المسلمٌن ,وتزال عنه وله أحكام المشركٌن ,وهو
معنى قوله -علٌه السبلم( :-أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ,فإذا قالوها عصموا
منً دماءهم وأموالهم إال بحقها)(.)7
والفرض علٌه النطق واإلقرار ,ولو مرة واحدة فً العمر إذا كان مبلزما مستصحبا لحال االعتقاد
واإلٌمان العقدي ,والواجب علٌه -أعنً األوكد علٌه -أن ٌكثر من النطق والتلفظ فً كل وقت ,فً
الخلوة والحضور ,والسر والعلن ,واللٌل والنهار ,فإنه عبارة عما فً القلب من االعتقاد ,وترجمة
عما فً الضمٌر من التصدٌق واإلٌمان ,فٌسمعه منه من ٌشهد له من المسلمٌن والحفظة الكرام
والكاتبٌن ,وهللا أكبر شهادة وأعظم شؤنا وأصدق قٌبل ,وال ٌعزب عن علمه مثقال ذرة فً األرض
واإلقرار بالوحدانٌة والرسالة ,ومن كان
إظهار التوحٌد,
وفرض علٌه
وال فً السماء ,وقد تعبَّدأه
أ
أ
أ
()8

أبكم أو أخرس فالكتابة فً ذلك تقوم مقام النطق به ,حدٌث الرجل الذي سؤل

رسو أل هللا -صلى

هللا علٌه وسلم :-هل ٌعتق الجارٌة الخرساء؟ فسؤلها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-أٌن هللا؟)
فؤشارت إلى السماء ,فقال( :أعتقها فإنها مإمنة)(.)9
القسم الثالث من اإلٌمان( :):هو العمل بالفرابض واجتناب المعاصً ,وهو كالتتمة وكاإلكمال
اللسان
القلب وٌترجم عنه ,والعمل ٌص ِّدق
للقسمٌن األولٌن ,وهو العمل باألركان ,فاللسان ٌص ِّدق
أ
أ
والقلب ,فإذا ص َّدق بلسانه وقلبه وأعماله فهو مإمن حق ,وهو معنى قول المشاٌخ -رضً هللا
عنهم -فً العقابد" :اإلٌمان فً المذهب هو الوفاء بجمٌع الدٌن ,واإلٌمان فً حقٌقته من حٌث ما
) (6تقدم الكبلم عن معنى الجملة ,وأنها الشهادة التً كان ٌلقنها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -كل من أراد الدخول فً
اإلسبلم.
( )7أخرجه الربٌع ( ,)9;9كتاب الجهاد :باب جامع الؽزو فً سبٌل هللا ,من حدٌث ابن عباس .ومسلم (; ,)67كتاب اإلٌمان:
باب األمر بقتال الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ,...من حدٌث أبً هرٌرة وؼٌره.
) (8فً (ب)" :الذي سار".
) (9أخرجه مسلم ( ,):87كتاب المساجد ومواضع الصبلة :باب تحرٌم الكبلم فً الصبلة .وأبو داود ( ,)8787كتاب
األٌمان والنذور :باب فً الرقبة المإمنة .وؼٌرهما من حدٌث معاوٌة بن الحكم السلمً .وفً رواٌة أخرى عند الربٌع وابن
حبان وؼٌرهما :فقال لها رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-من ربك؟) بدل (أٌن هللا) .وفً رواٌة أخرى عند الطبرانً
(أتشهدٌن أن ال إله إال هللا؟) قالت :نعم.
) (:بناء أن اإلٌمان ال بد له من ثبلثة أركان حتى ٌكون أٌمانا صحٌحا؛ أولها :االعتقاد بالقلب فً كل ما ٌجب اإلٌمان به
واعتقاده ,وثانٌها :القول باللسان ,وٌراد به التلفظ بالشهادتٌن كما سبق بٌانه ,وثالثها :العمل بالجوارح ,وٌراد به فعل
الواجبات واجتناب المعاصً والموبقات .فمن أتى بهذه األركان الثبلثة كاملة فقد كمل إٌمانه ,ومن أخل بواحد منها فقد اختل
إٌمانه.
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دار هو التصدٌق بالقلب واللسان والجوارح" ,وكذلك الكفر عندنا بالقلب واللسان والجوارح ,فافهم
ذلك ,ومقصد الشٌخ فً المسؤلة الكبلم على اإلٌمان االعتقادي الراسخ الثابت ,أنه ال ٌنفك منه وال
ٌفارقه طرفة عٌن حتى ٌخرج من الدنٌا ,دون النطقً والعملً إذ لهما باب فً الكتاب ,وسٌتكلم
علٌهما فً الجزء الثالث.
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[هل على العبد أن ٌعلم أن هللا أمره بالطاعة وفرضها علٌه؟]

مسؤلة :اختلؾ الناس إذا تعبد هللاُ العبد بطاعته؛ فهل علٌه أن ٌعلم أن هللا تعالى أمره بهذه
الطاعة وفرضها علٌه أم ال؟ فقالت القدرٌة( :)2إن العبد ال ٌعلم أن هللا تعالى تعبده بشًء من
عارض فٌفسد علٌه ذلك العمل،
الطاعات حتى ٌفتصل منها؛ ألجل أنه قد ٌجوز أن ٌعرض له
ٌ
ُ
ج
وٌكونُ قد علم ما لم ٌعمل ،أو ٌعلم هللا ُ تعالى أنه
ٌموت قبل الفراغ من ذلك العمل ،فٌخر ُ
اعتقادُه ؼٌ ُر صحٌح ،فإذا فرغ منه وفعله على الحالة المؤمور بها فهناك ٌلز ُمه أن ٌعلمه أنه
ٌ
طاعة وأنه فرٌضة .والرد على هإالء قٌا ُم الجهل بهم إلى اآلن؛ ألنهم ال ٌدرون ما ٌفسدُه مما ال
ٌقفون علٌه وٌظه ُر بعد حٌن ،وربما ال ٌظه ُر إلى ٌوم القٌامة .وقالت األشعرٌة( :)3علٌه أن ٌعلم
فرض من هللا تعالى ،ولو علم
أن هللا كلفه مفروضاته ،وٌلتبس بها ،وٌعلم فً ذلك الوقت أنها
ٌ
هللاُ أنه ال ٌستتمها أو تنتقض علٌه ،وإنما علٌه العز ُم واالعتقاد واالمتثال ،وإنما ٌُكلؾ فً هذا
الظاهر ،ولو ُكلفنا( )4البواطن لما صح لنا عل ٌم بفرض هللا تعالى وال قطعنا ،والذي علٌنا أن نعلمه
فرض علٌنا قطعا فجمٌع أعمال القلوب بٌننا وبٌنه ،وأما ما بٌننا فإنما ُكلفنا فٌه الظاهر،
أنه
ٌ
ونمتثل ونعتقد .وأما فً أعمال الجوارح :ففً الصالة علٌنا أن نعلم أوقات الصالة( ،)5وأن نعلم
()6

وقت الصبح ،و[وقت]

الظهر ،ووقت العصر ،ووقت المؽرب ،ووقت العشاء ،إلى أن ٌلتبس

نرجع به إلى االجتهاد؛ كالؽٌم وؼٌره ،وهو قول المسلمٌن( ،)٧وقالوا :قد كلؾ هللاُ العباد
بها ما
ُ
فعل العبادات واإلخالص والنٌة ،قال عز من قابل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ البٌنة ،5 :فمهما علموا وفعلوا بربت الذمة ،ولٌت
شعري عمن ٌقول لٌس علٌهم أن ٌعلموا أنها فرابض؛ هل ٌحط عنهم أن ٌعلموا أنها طاعات أم

) (6العنوان من إضافة المحقق.
)ٌ (7نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص;.89
) (8قال بذلك القاضً الباقبلنً ,ونسبه الؽزالً إلى جماهٌر أهل الحق ,وحكاه اآلمدي عن الجم الؽفٌر من األصولٌٌن.
ٌنظر :الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص .99الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .988الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .898اآلمدي,
(اإلحكام) ,ج ,6ص.679
) (9فً (ب)" :ولو كلفه".
) (:فً (ب)" :علٌنا أن نعلم أن أوقات الصبلة...إلخ".
);( ساقط من (ب).
)ٌ (7نظر :الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص.7;:
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ال؟ أو مؤمور بها أم ال؟ وهكذا أٌضا قول ابن ٌزٌد الفزاري

على قول القدرٌة ،والصحٌح ما

قاله المسلمون ثم األشعرٌة ،وسؤلوا وقالوا :هل ٌجوز على هللا تعالى أن ٌفرض فرابض ٌعلم
أنها ال نإدٌها بموت ٌختر ُمنا

()2

أو بفساد ٌدخل ُ علٌها ٌعل ُم به هو وال نعلمه نحن؟ الجواب :إن

هللا تعالى فرض علٌنا فرابض ،وأن ما امتثلنا مما ٌعل ُم فساده هو ولم نعلمه نحن أنه فً حقنا
()3

فرضنا

ولٌس علٌنا ؼٌره ،ومكتوب لنا فرضا إن اخترمنا ،وقد أوجب هللا مسؤلة الحرام

المجهول ،الذي ٌعلم هللا تعالى أنه لٌس بمال لنا وال هو لنا ،ففرض علٌنا فٌه فرابض ،من تركها
مؤزور ،ومن فعلها مؤجور ،وستؤتً فً بابها إن شاء هللا تعالى.
الشرح :قال المفسر :هذه المسؤلة فٌها مناقشات

()9

ومباحثات بٌن األشعرٌة والمعتزلة ,ولؤلشعرٌة

على المعتزلة فٌها إلزامات ومناقضات ,وال نطول بنقلها؛ ألنها عدٌمة الجدوى قلٌلة الؽنى فٌما
ٌتعٌن على المكلؾ فٌما بٌنه وبٌن هللا ,وال ٌفضً ترك ذلك بالمكلؾ إلى فساد ,وال إلى وجوب
إعادة ,بل هذا من عبارات أهل التحقٌق .ونرى أبا المعالً فٌها راجعا على أصحابه األشعرٌة
آخذا علٌهم ,صابرا فٌما أأ أت أوهَّم إلى تصوٌب المعتزلة ,ذاهبا إلى مذاهبهم فٌها ,وأنا أتكلم على
المسؤلة فٌما ٌجانس كبلم الشٌخ وٌنحو منحاه ,ولم نر أحدا من أصحابنا تكلم علٌها من هذه الجهة,
قال األشٌاخ رضً هللا عنهم فً عقابد المبتدبٌن(" :):فإن قٌل لك ما دعابم اإلسبلم؟ فقل أربعة:
العلم ,والعمل ,والنٌة ,والورع" ,وقال(;) :لكل عمل علم ,وقال :ال عمل إال بعلم ,وقالوا( :)7العلم
شجرة والعمل ثمرتها ,ومحال ثمرة من ؼٌر شجرة ,والعلم قبل العمل ,والعلم دلٌل ,وال عمل لمن
ال علم له ,والعلم بالفرابض فرض ,وهو أن ٌعلم صفة العبادة ,وكٌفٌتها ,وحكمها ,ووقتها إن كانت
موقتة ,وٌعلم أص أل وجوبها ,وكٌؾ تعلق الخطاب به ,وصٌؽة األمر بها ,وشروطها التً ال تتم إال
بها ,وفورها وتراخٌها .واختلؾ األصولٌون متى ٌجب علٌه العلم بوجوبها؟ ومتى ٌعتقد أنه مؤمور
بها؟ فقالت القدرٌة :ال ٌتعٌن علٌه اعتقاد الوجوب واألمر واعتقاد االمتثال إال بعد تقضً زمان
إٌقاعها واالنفصال منها ,فإن أوقعها تامة ؼٌر ناقصة إلى آخرها ,وهو فً ذلك باق على استجماع

) (6عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري (ق8 :هـ) ,سبقت ترجمته.
) (7اختر أم الرجل :أي مات ,واخ أترأ مأته المنٌة من بٌن أصحابه :أخذته من بٌنهمٌ .نظر :ابن سٌده( ,المخصص) ,ج,7
ص .79الزبٌدي( ,تاج العروس) ,مادة "خرم" ,ج ,87ص.;9
) (8كذا فً األصل.
) (9فً (ب) لعله" :مناقضات".
) (:عمرو بن جمٌع( ,مقدمة التوحٌد) ,مصدر سابق ,ص.:5
);( كذا فً األصل بصٌؽة اإلفراد ,ولعله :وقالوا .وكذا الموضع الذي بعده.
) (7أي األشٌاخ الذٌن ٌحكً عنهم.
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شرابط التكلٌؾ -من صحة العقل وفهم الخطاب -حتى ٌخرج منها؛ فحٌنبذ ٌجب علٌه اعتقاد
الوجوب واالمتثال ,والعلم بؤنه أداها على الوجه المؤمور به ,قالوا :ومن شروط األمر إمكان
المؤمور ,وتمكنه من فعل المؤمور به ,وال ٌتحقق ذلك فً المؤمور إال بعد إٌقاع المؤمور به
وعل أم محاال ,وهو
واالفتصال منه؛ ألنه ربما ٌعرض له عارض ٌمنعه منه فٌكون اعتقد باطبل أ
باطل؛ إذ فٌه تسبٌق وجود المشروط قبل الشرط ,وهو باطل وفاقا ,والعارض مثل الموت ,وزوال
العقل ,والعجز ,وكل حالة تنافً التكلٌؾ .فؤجابهم األشعرٌة :بؤنا ال نسلم لزوم تقدٌم المشروط قبل
المطلوب فً نفسه ممكن ,وهو من جنس ما ٌتعلق به قدرة المكلَّؾ,
الشرط فً المسؤلة ,فإن
أ
()6

وٌدخل تحت وسعه وكسبه ,وهذا ٌتحقق عند [ورود]

األمر به؛ فإن انقضاء الوقت ال ٌحدث

للفعل حك أم إمكان ,وال للفاعل صف أة تم ُّكن ,فلم ٌلزم تقدٌم الشرط على المشروط(.)7
امتناع وجود المطلوب ,فكٌؾ
شبهة ثانٌة للمعتزلة على األشعرٌة ,قالواٌ :ستحٌل الطلب ممن أٌعلم
أ
ٌتصور أن ٌقوم بذات السٌد طلب الخٌاطة من عبده إذا صعد إلى السماء ,وهو ٌعلم استحالة
أ
موت العبد قبل وقت العبادة فكٌؾ أٌطلبها منه؟ وكٌؾ ٌمكن
صعوده السماء ,فإذا أعل أم هللا سبحانه
المكلَّؾ مع ذلك أن ٌعلم أنه مؤمور بها؟ جواب األشعرٌة :ال نسلم قولكم "ٌستحٌل الطلب ممن أٌعلم
َّ
ب من أبً جهل وسابر الكفار
امتناع وجود المطلوب"؛ فإن الرب جلت قدرته
وعز اسمه أطلأ أ
اإلٌمان وقد أعل أم امتنا أعه منهم ,وخبلؾ المعلوم مقدور ,واإلٌمان مقدور ألبً جهل لو ترك الكفر,
واإلٌمان مما ٌدخل تحت وسعه واكتسابه لو قصده ,والفعل ممكن فً نفسه ,وعلم استحالة وقوعه
لٌس هو مطلوبا وال مكلَّفا وال مؤمورا به ,بل الطلب والتكلٌؾ واألمر إنما تعلق بإٌقاع الفعل
واكتسابه ,وذلك ٌدخل تحت وسع المكلَّؾ وطاقته واستطاعته ,وٌقطع به مع ورود األمر به,
ولٌس استحالة وقوعه من المكلَّؾ مما ٌتعلق بالتكلٌؾ واألمر ,فٌعلم المكلَّؾ عند ورود األمر
وع أز أم علٌها بصدق النٌة وصدق العزٌمة على
صدأ العباد أة أ
وتعلق الخطاب به أنه مؤمور ,فإن أق أ
َّس بها فهو ممتثل األمر ,وإن عاقه عابق عنها مما سبق فً علم هللا؛ مثل الموت
امتثالها و أتلب أ
والجنون وعدم القدرة ,فلٌس ذلك مما ٌوجب أنه أعل أم محاال أو اعتقد باطبل ,بل علمه واعتقاده إنما
()8

هو بحسب [صدق]

العزٌمة وإخبلص النٌة والؽالب على ظنه .قال المفسر :فهذه زبدة المسؤلة

ولبابها عندنا وعند األشعرٌة.

) (6ساقط من (ب).
) (7فً (ج)" :تقدٌم المشروط على الشرط".
) (8ساقط من (ب).
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قال المفسر :ونفرض على القدرٌة قص أة الخلٌل والذبٌح ,كٌؾ تلَّه للجبٌن ,وأوثقه وأكبه ,ووضع
الشفر أة على مذابحه ,أهو قاطع عالم بؤنه مؤمور بذلك؟ مطٌع ممتثل متقرب بذبحه إلى ربه؟ أم هو
شاك مرتاب متردد؟ وكذلك قول الذبٌح :ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ الصافات 657 :أعالم معتقد بؤنه
مؤمور مكلؾ بذلك؟ وصبره واستسبلمه وإسبلمه أباعتقاد وٌقٌن أم بشك وجهالة؟ فحاشاهما حاشا,
وألي شًء نودي :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ الصافات ,65: - 659 :حتى قال:
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ الصافات ,65; :وفً المسؤلة بحث ٌطول ,فلنقتصر على هذا القدر؛
فإنه مجموع إشارات الشٌخ رضً هللا عنه فٌها.
قال المفسر :ومن هذا المذهب أخذت الن َّكار قولهم :لٌست علٌنا معرفة الفرابض قبل وقتها أو بعده,
وإنما كلِّفنا العم أل بها ال ؼٌر( ,)6وقالوا :العلم بالفرابض هو العمل بها وإٌقاعها على الوجه المؤمور
وعمل ,فما فابدة العلم؟ ولو بحث
به ,فمن صلى وصام وحج واعتمر فقد امتثل وأ َّدى وأطاع أ
( )7

واستقصى فبل ٌزٌد على العمل شٌبا ,والمطلوب منه العمل خاصة ,وبه شؽلت ذمته وبه براءتها

من عهدة األمر ,فً كبلم [لهم]( ,)8وهذا لٌس بشًء فبل نتكلؾ جوابا علٌهم ,وجوابهم اإلعراض
عن مقالتهم ,والدواوٌن مشحونة ببٌان فساد ما ذهبوا إلٌه للموافقٌن والمخالفٌن( ,)9وهللا أعلم.

)ٌ (6نظر :الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق ,ج ,7ص;.9
) (7فً (ج)" :براءته" بصٌؽة المذكر.
) (8ساقط من (ب).
) (9أي دواوٌن الموافقٌن ودواوٌن المخالفٌن.
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()0

[هل ٌإمر العبد بفعل ال ثواب له فٌه؟]

مسؤلة :وهل ٌُإمر العب ُد بفعل ال ثواب له فٌه؛ كالمضً فً فساد الحج ،والكؾ فً رمضان عن
بقٌة ٌوم أفطره ،قال بعضهم :إنه ال ثواب له ،ومع ذلك أنه مؤمور به ،وبعضهم :إن له ثوابا(،)2
وهو األصح؛ ألنه مؤمو ٌر به ،وإن كان ال ٌجزٌه من فرضه وعلٌه فٌه اإلعادة ،وكذلك البٌع بعد
النداء ٌوم الجمعة تا ٌم مع حصول الذنب ،وكذلك النكاح قٌاسا على البٌع ،واألصل أن جمٌع ما
فرض على فرض( ،)3قٌاسا على البٌع وتبعا له،
ٌُشؽل عن إجابة النداء حرام ،إال إن وقع
ٌ
واخ ُتلؾ فً النكاح بالخمر ،والخنزٌر ،والمٌتة ،والدم ،واألنجاس ،واألمور المحرمة كلها ،فهذه
مسابل اجتهاد رأي.
الشرح :قال المفسر :قوله" :هل ٌإم ُر العب ُد بفعل ال ثواب له فٌه" ,هذا إنما ٌتمٌز شرحه بصور
فً الفقه فً الصٌام والصبلة والحج ,وقالوا( :)9المصلً تشتبه علٌه الصبلة وتخلطت وال ٌدري
أٌن كان فٌها ,قال أبو عبٌدة مسلم(ٌ :):مضً على أحسن ظنه وٌتم ,ثم ٌعٌد بعد الفراغ .قال أبو
نوحٌ :همل الصبلة ,ثم ٌستقبل الصبلة وٌستفتحها(;) .قال المفسر :فما حكم مضٌه على حسن
الظن؟ فهل هو مندوب أو فرض أو مباح؟ ,فإن قلنا :إنه فرض فله الثواب فً الفعل وعلٌه العقاب
فً الترك ,وهو مؤمور به ,وإن قلنا :إنه مندوب -وهو األصح -فالمندوب مؤمور به على قول
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7أي وقال بعضهم :إن له ثوابا.
) (8أي إال إن وقع على الواجب ما هو أوجب منه ,فٌقدم األوجب على الواجب؛ كوجوب تنجٌة النفس فً حق من كان داخبل
فً الصبلة ,فإن تنجٌة النفس مقدم على الصبلة .وسٌؤتً قرٌبا تفصٌل لهذه المسؤلة بإذن هللا.
) (9أي وقال العلماء أو الفقهاء...إلخ ,فهو هنا ٌذكر أقوالهم فً الفروع الفقهٌة التً ٌرٌد التمثٌل بها ,وسٌذكر فٌما ٌؤتً
صورا فقهٌة فً الصٌام والصبلة والحج ,وجعل ٌناقشها بناء على الخبلؾ فً المسؤلة التً ذكرها صاحب المتن .وكذا
المواضع اآلتٌة التً ٌقول فٌها" :قالوا" ٌعنً بهم العلماء أو الفقهاء.
) (:أبو نوح صالح بن نوح الدهان (ت6:5:هـ) ,من العلماء العمانٌٌن الذٌن سكنوا البصرة ,أخذ العلم عن جابر بن زٌد
وؼٌره .من تبلمٌذه :الربٌع بن حبٌب وأبو عبٌدة وؼٌرهما .وعلى رؼم كونه شٌخ أبً عبٌدة إال أنه كان ال ٌفتً عندما ٌكون
أبو عبٌدة حاضرا .كان المرجع الربٌس للحركة اإلباضٌة فً البصرة بعد أبً عبٌدة وضمام .ضاق أبو نوح ذرعا من ظلم
األموٌٌن ,واشتد علٌه األمر مما حل بقومه األزد ,وأهل الدعوة ,من التعذٌب والتشرٌد أٌام الحجاج ,حتى ٌحكى أنه كان
ٌنادي بالثورة على الحجاجٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص .87محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعبلم
اإلباضٌة -قسم المشرق)( ,الترجمة.799 ,)765:
);( أي ٌهمل التً اشتبهت علٌه وٌستفتح صبلته من جدٌدٌ ,نظر :الكندي ,أبو عبد هللا محمد بن إبراهٌم بن سلٌمان الكندي
(ت:58:هـ)( ,بٌان الشرع) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ ,)6989 -ج,67
ص .68السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حٌمد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,معارج اآلمال على مدارج الكمال) ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ6988 -م) ,ج ,8ص;.86
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زر فً الترك ,وإن قلنا :إنه مباح فالمباح هو المخٌَّر فٌه
بعض أبمتنا ألنه طاعة ,فله األجر وال و أ
بٌن الفعل والترك ,وال ثواب وال عقاب ,إال على قول بعض القدرٌة أن المباح مؤمور به ,ولم
()6

ٌتابعوا علٌه ,وهو قول أبً القاسم الكعبً

وأشٌاعه من المعتزلة( ,)7وإن قلنا :إن فعله منهً عنه

من أجل إبطال األعمال؛ لقوله تعالى :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ محمد88 :؛ فكٌؾ ٌسوغ مؤمورا منهٌا؟
واألمر ٌستدعً الطاعة ,والنهً ٌستدعً العصٌان ,فٌكون طاعة ومعصٌة ,طابعا عاصٌا ,مثابا
معاقبا.
وقالوا :من أصاب امرأته وهو محرم بالحج فعلٌه دم ,فٌرجع وٌحرم وٌت ُّم حجَّ ه ,وعلٌه الحج من
قابل( .)8وإعادة العمرة مع العزم على اإلعادة]( )9أهو فرض أو ندب أو مباح أو حرام؟ على حسب
ما ذكرنا فً المسؤلة ,فإن قلنا :إنه مؤمور ,فاألمر ال ٌعدو حالٌن :وجوبا وحتما ,أو ندبا ونفبل ,أو
على مذهب القدرٌة فً المباح .وقالوا فً المشرك ٌسلم نهارا ,والصبً ٌحتلم ,والمرأة تطهر نهارا
():

فً رمضان ,والمرٌض ٌصح ,والمسافر ٌقدم ,والمجنون والمؽمى علٌه أٌفٌق؛ أنهما ٌإمران

) (6أبو القاسم عبد هللا بن أحمد بن محمود الكعبً البلخً الخراسانً (ت869:هـ) ,من أهل بلخ إحدى مدن خراسان ,أحد
أبمة المعتزلة ,وإلٌه تنسب طابفة منهم تسمى "الكعبٌة" ,له آراء ومقاالت فً الكبلم انفرد بها .أقام ببؽداد مدة طوٌلة ,وتوفً
ببلخ ,له جملة كتب منها" :التفسٌر الكبٌر" ,و"قبول األخبار ومعرفة الرجال" ,و "أدب الجدل" ,و"تحفة الوزراء" ,وؼٌرها.
ٌنظر :البؽدادي( ,تارٌخ بؽداد) ,ج ,9ص .897ابن خلكان( ,وفٌات األعٌان) ,ج ,8ص .9:الذهبً( ,تارٌخ اإلسبلم) ,ج,7
ص .8::الذهبً( ,سٌر أعبلم النببلء) ,ج ,69ص .868الصفدي( ,الوافً بالوفٌات) ,ج ,67ص .67الزركلً( ,األعبلم),
ج ,9ص.;:
) (7فً نسبة هذا القول إلى الكعبً وأتباعه ٌنظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .7:6الؽزالً( ,المستصفى) ,ص.658
ابن العربً( ,المحصول) ,ص .;:الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .757اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,6ص.655
)ٌ (8نظر :الشماخً ,أبو ساكن عامر بن علً بن عامر الشماخً (ت797:هـ)( ,اإلٌضاح) ,ط ,9وزارة التراث القومً
والثقافة -سلطنة عمان6975( ,هـ6999 -م) ,ج ,7ص .775الشقصً ,خمٌس بن سعٌد بن علً بن مسعود الشقصً
الرستاقً (ق66:هـ)( ,منهج الطالبٌن وببلغ الراؼبٌن) ,تحقٌق :سالم بن حمد بن سلٌمان الحارثً ,بدون طبعة ,وزارة
التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ ,ج ,7ص .98اطفٌش ,محمد بن ٌوسؾ بن عٌسى اطفٌش
(ت6887:هـ)( ,شرح كتاب النٌل وشفاء العلٌل) ,ط ,8مكتبة اإلرشاد -جدة695:( ,هـ698: -م) ,ج ,67ص .:5:وٌفهم
من عبارة صاحب اإلٌضاح أن فً المسؤلة خبلفا أي فً لزوم إتمامه للمناسك بعد أن أفسد حجه ,ونص عبارته -بعد أن قرر
وجوب البدل على من أفسد حجه أو عمرته -قال" :وقال بعض  :إذا أفسد حجه مضى علٌه حتى ٌتمه ,ولم ٌخرج منه بالفساد,
وعلٌه القضاء أو الهدي فً الفاسد من عام قابل".
) (9هنا ٌنتهً السقط الكبٌر الواقع فً النسخة (أ) ,والذي سبقت اإلشارة إلٌه فٌما مضى.
) (:كذا فً األصل ,بصٌؽة التثنٌة ,ولعل الصواب :أنهم ٌإمرون بالكؾ بقٌة الٌوم .ومن العلماء صرح باستحباب ذلك ,ومما
ٌروى عن اإلمام جابر بن زٌد أنه قدم من سفر فً رمضان فوجد امرأته قد اؼتسلت من الحٌض فجامعها .فهذا األثر ٌدل أن
جابر بن زٌد لم ٌكن ٌرى وجوب اإلمساك على المسافر إن رجع إلى وطنه فً نهار رمضان ,وال على المرأة إن طهرت=
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بالكؾِّ بقٌ أة الٌوم ,ووجه ذلك :أن الكؾَّ عن الذنوب مؤمور به فرٌضة ,واألكل نهارا فً رمضان
ذنب ومعصٌة ,وصٌام بعض النهار ال ٌصح ,والكؾ لٌس بصوم وإنما هو منع عن الذنوب
والمعصٌة ,فهذا له فٌه الثواب ,واختلؾ فً اإلعادة فً الٌوم والشهر على تفصٌل فً الفقه.
()6

والحابض والمسافر

()7

إن أفطرا فً أول النهار أن ٌستتموا

بقٌ أة الٌوم بالفطر .وأما الصبً

ٌحتلم ,والمشرك ٌسلم ,والشهر ٌصح فً ٌوم الشك؛ فبل عذر لهم ,والكؾ واجب علٌهم ,أكلوا قبل
ذلك أو لم ٌؤكلوا ,فإن أكلوا فقد هلكوا وكفروا( ,)8وعلٌهم الكفارة ,وفعلهم الذي هو الكؾ مؤمور به
وجوبا وإلزاما .وأما أن ٌكون مؤمورا بفعل ال ثواب له فبل ٌصح عندنا إال على ما ذكرنا .وأما
البٌع بعد النداء ,والنكاح بالخمر والخنزٌر وؼٌره؛ فإنما مراد الشٌخ فً ذلك التنبٌه عن مقصدٌن
جرت عادة األصولٌٌن بالخوض فٌهما ,وهما ضدان أو نقٌضان متقاببلن؛ األول :األمر بإتمام
عبادة توقع بإذن الشرع على حسب تنصٌص الشرع علٌها ,ثم هً ؼٌر مجزٌة وال هً عبادة
مثاب علٌها على قول ,أو مثاب علٌها وهً عبادة ؼٌر مجزٌة على قول؛ فكؤنها فً الحقٌقة مؤمور
بها منهً عنها ,وتقابل فٌها الوصفان وتقاوما .المقصد الثانً :فعل نهى الشرع عنه ومنع منه ,فلما
أوقعه [وفعله](َّ )9
تؤثم منه وعصى ,وصح وثبت؛ فكؤنه جابز ممنوع ,وتقابل فٌه الوصفان ,وهو
فً التحقٌق عكس الوجه األول ,فافهمه راشدا إن شاء هللا.

= من حٌضها أو نفاسهاٌ .نظر :الكندي( ,بٌان الشرع) ,مصدر سابق ,ج ,75ص .68:الكندي ,أبو بكر أحمد بن عبد هللا بن
موسى الكندي (ت::7:هـ)( ,المصنؾ) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ ,ج,7
ص .66:الجٌطالً( ,قواعد اإلسبلم) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.659
) (6أي وقالوا فً الحابض والمسافر...إلخ.
) (7فً (ب) و (ج)" :أن ٌستتما" بؤلؾ االثنٌن ,وهو األنسب للسٌاق.
) (8أي كفروا كفر نعمة ,وذلك بسبب انتهاكهم لحرمة رمضان بعد أن زال العذر عنهم .والكفر عند اإلباضٌة أعم من
الشرك ,وهو ٌنقسم إلى كفر شرك وكفر نعمة .فكفر الشرك هو الكفر المخرج من الملة ,وكفر النعمة هو الفسوق الذي ال
ٌخرج صاحبه من الملة ,وهو ما ٌسمٌه البعض بكفر دون كفر ,وٌطلق كفر النعمة على مرتكب الكبٌرة ,سواء كانت بترك
مؤمور أو بفعل محظورٌ .نظر :عمرو بن جمٌع( ,مقدمة التوحٌد وشروحها) ,مصدر سابق ,ص . 679الثمٌنً( ,معالم
الدٌن) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .695السالمً( ,مشارق األنوار) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .867السالمً( ,بهجة األنوار),
مصدر سابق ,ص.778
) (9ساقط من (ب).
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()0

[هل ٌقال واجب أوجب من واجب؟ أو ندب آكد من ندب؟]

مسؤلة :هل ٌقال واجب أوجب من واجب؟ أو ندب آكد من ندب؟ أو حرام أشد من حرام؟ فالكل
سابػ ،وكونه أوجب من واجب لكونه أكثر ثوابا ولكونه أكثر عقابا( ،)2ولٌس بمستنكر ،وقد
ٌكون أوجب الواجبٌن كالفرابض التً تدخل على الفرابض؛ كالتنجٌة فً الصالة ،وإصالح
الفساد ،والهرب من اآلفات ،ودفع المضرات ،وقصر الصلوات

()3

للقاء العدو .وكذلك العوارض

التً تخط ُر فً الصلوات؛ من ذكر اإلٌمان ،والوسوسة فً صفات الباري سبحانه ،وتشبٌهه
ُ
وإثبات ما ٌُثبت آك ُد من الصالة ،وال ٌضر صالته
وإصالحه ونف ًُ ما ٌُنفى
بخلقه ،فاالشتؽال ُ بهذا
ُ
اشتؽالُه باألوكد األهم ،والنوافل قبل االلتباس بها نوافل وبعد االلتباس أٌضا ،إال أنه قد وجب
اإلتمام ،واتقاء النقض والنقص.
()9

[الشرح]

قال المفسر :الواجب قسمان :واجب فرضا ,وواجب وجوب السنن ,بمعنى مإكد

مؤمور به ,ثم كل واحد منهما ٌشمل الواجب واألوجب ,فاألوجب قبل الواجب ,أال ترى إلى
الصبلة واجبة ,وأوجب منها تنجٌة النفوس من الموت ,وتخلٌص األموال من الفساد ,وتع ٌَّن
األوجب فً ضمن الواجب ,واعترض علٌه لتؤكٌده ,وكذلك المضطر نهارا فً رمضان بالجوع
نفسه باألكل والشراب ,ومثله المضطرُّ بالجوع إلى المٌتة والدم ولحم الخنزٌر,
والعطش ٌنجً أ
ومثله المصلً تقصده الح ٌَّة ,والعقرب ,واألسد ,والنار ,والدخان ,والمطر ,والبرد؛ فٌسعه الهرب
واالنتقال من مكانه ,وؼٌر ذلك كثٌر ,مما ٌعترض فٌه األوجب على الواجب فٌقضً علٌه ,ومن
ؾ منها حقٌقة ما أشرنا
استقرأ
وع أر أ
ؾ فٌها على حقابق الواجب واألوجب ,أ
أبواب الشرٌعة و أق أ
أ
():

[إلٌه ,أال ترى]

إلى من أخذ فً صٌام كفارة القتل شهرٌن متتابعٌن ,فدخل شهر رمضان فً

خبلل الشهرٌن قبل اإلتمام ,فٌتؤكد علٌه صوم رمضان؛ ألن صو أمه أكثر ثوابا وتر أكه أش ُّد عقابا(;),
وكذلك صٌام النذر الواجب إذا اعترضه رمضان ,عدل عنه إلى األوجب وهو رمضان ,أوجب
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7ذكر القاضً الباقبلنً هذه المسؤلة فً "التقرٌب واإلرشاد" تحت باب( :القول فً معنى أوجب الواجبٌن وآكد النفلٌن).
ٌنظر :الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.7:8
) (8فً (ب) و (ج)" :وقصر الصبلة" بصٌؽة المفرد ,وكذا الموضع الذي بعده.
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب) ,والعبارة فً (ج)" :وعرؾ منها حقٌقة ما أشرنا أال ترى إلى من أخذ...إلخ".
);( قد ٌعلل تقدٌم صٌام رمضان على صٌام الكفارة إضافة إلى ما ذكره الشارح هنا أن صٌام رمضان وقته محدد بشهر
بعٌنه ,وهو شهر رمضان ,فهو ٌفوت بفوات وقته ,أما الصٌام فً الكفارة فوقته واسع ,وٌمكنه فعله فً أي شهر شاء من
شهور العام ما عدا رمضان ,وكذا ٌقال أٌضا فً صٌام النذر إذا عارضه صٌام رمضان.
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()7

منه( ,)6فهذا واجب وهذا واجب وأوجب ,وٌعنً باألوجب ما فٌه زٌادة [ثواب]

فً الفعل وزٌادة

عقاب فً الترك.
وكذلك ٌتحقق أٌضا معنى ما أشرنا إلٌه فً التحرٌم والحرام ,فٌقال :حرام أشد من حرام ,ورٌبة
أعظم من رٌبة ,وتعٌٌن ذلك بالمثال؛ كالزنى بذوات المحارم أعظم من الزنى بالؽرابب .وأكل
السحت ,والرُّ شى فً الحكم ,والشهادات بالزور ,والفتوى بؽٌر حق ,والحكم بؽٌر ما أنزل هللا؛ هذا
ضة ,والمح َّق أقة مثل ما فً
العار أ
كله أعظم من الؽصب ,والرٌبة المح َّق أقة عند العلماء أش ُّد من الرٌبة أ
()8

أٌدي الؽارة

ؼارتهم( ,)9وجمٌع ما فً أٌدي من عرؾ بؽصب األموال وأخذ المؽارم(,):
حد أثان أ

إذا لم ٌعرؾ له شًء من الحبلل؛ مثل الحشم ,واألجناد ,وأعوان الظلمة ,فهذه رٌبة مح َّق أقة عند
ضة مثل ما فً ٌد من ٌتناول الحرام وال ٌتنزه عنه وله أصل مال حبلل ,فهذه رٌبة
والعار أ
العلماء ,أ
ضة ولٌست بمتؤكدة مثل األولى ,وهللا أعلم.
عار أ
وكذلك المندوب إلٌه منه ما هو آكد من ؼٌره ,فالوتر فوق ركعتً الصبح وركعتً المؽرب ,وهما
فوق الرواتب ,والرواتب فوق النوافل ,وؼٌر ذلك كثٌر ,ومنه ما ٌوسوس به الشٌطان؛ من التشبٌه
والتجسٌم ,والكفر والشرك ,وإخبلؾ الوعد والوعٌد ,وؼٌر ذلك من الوسواس فً الصلوات(;)؛
فنفً ذلك ودأ فعه وإبطاله ,واستشعار الحق ,واعتقاد التوحٌد ,ومبلحظة القواطع من األدلة ,والتفكر
فٌها لطمؤنٌنة القلب ورسوخ اإلٌمان واالعتقاد؛ أوجب من الصبلة ,وال ٌبطل اشتؽاله بذلك صبل أته,
وعلٌه النفً للباطل واعتقاد الحق ,وال ٌفسد ذلك العباد أة الواجب أة إذا أف أعلأه فٌها؛ فإنها واجبة ,والنفً
والدفع لمثل هذه العوارض -القادحة فً االعتقاد واإلٌمان الداعٌة إلى الشك وتزعزع القواعد-
واجب( )7وأوجب وأوكد من العبادة التً التبس بها.

) (6العبارة فً (ب) و (ج) هكذا" :وكذلك صٌام النذر الواجب واجب وصٌام شهر رمضان أوجب منه".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :الؽارات" ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (9أي قرب عهدهم بؽارتهم .وحدثان ال َّشًء ,بالكسر :أأوَّ له ,أوهوأ مصدر حأ د أ
أث ٌأحدث حدوثا وحدثانا ,وفً حدٌث عابشة
رضً هللا عنها( :لوال حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة وبنٌتها) ,والمراد به قرب عهدهم بالكفر ,وأنه لم ٌتمكن الدٌن فً
قلوبهم ,فلو هدمت الكعبة وؼٌرتها ربما نفروا من ذلكٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص .8:5ابن
منظور( ,لسان العرب) ,ج ,7ص.686
) (:فً (ب) و (ج)" :وأخذ الؽرابم" والمعنى واحد.
);( فً (ب) و (ج)" :وؼٌر ذلك من الوساوس فً الصبلة".
) (7خبر المبتدأ فً قوله" :والنفً والدفع لمثل هذه العوارض"...

7:8

وكذلك ٌتعٌن التؤكٌد فً النوافل بعضها على بعض ,وفً الترك لها بعد التمرن والمداومة علٌها,
()7

()6
وشهر الصبر
ب صٌا أم البٌض
أ
وهو معنى "االلتباس" الذي ذكر  ,وهو كمن واظ أ
()8

أن تشتد أمٌ أعته

وؼٌره مخاف أة

وهٌجانه ,فالترك حرام علٌه؛ لببل ٌقع فً الفتنة ,وهذا معنى قوله صلى هللا علٌه

) (6أي الذي ذكره صاحب المتن فً قوله" :والنوافل قبل االلتباس بها نوافل ,وبعد االلتباس أٌضا ,إال أنه قد وجب اإلتمام
واتقاء النقض والنقص" .والذي فهمته من كبلم صاحب المتن أن االلتباس بالعبادة معناه الدخول والشروع فٌها ,فمن التبس
بالنوافل أي شرع ودخل فٌها وجب علٌه إتمامها ,وٌحتجون لذلك بقوله سبحانه وتعالىٌ" :ا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا
وأطٌعوا الرسول وال ٌبطلوا أعمالكم" (محمد.)88:
)ٌ (7عنً به هنا شهر رجب الحرام ,واألصل أن شهر الصبر هو شهر رمضان ,وقد وردت فً شهر الصبر رواٌات عن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,منها ما رواه أبو داود عن مجٌبٌة الباهلٌة عن أبٌها أو عمها ,وعند ابن ماجة قال :عن أبً
مجٌبٌة الباهلً عن أبٌه أو عن عمه قال :أتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقلتٌ :ا نبً هللا أنا الرجل الذي أتٌتك عام األول,
قال( :فما لً أرى جسمك ناحبل؟) قالٌ :ا رسول هللا ما أكلت طعاما بالنهار ,ما أكلته إال باللٌل ,قال( :من أمرك أن تعذب
نفسك؟) قلتٌ :ا رسول هللا إنً أقوى ,قال( :صم شهر الصبر ,وٌوما بعده) قلت :إنً أقوى ,قال( :صم شهر الصبر ,وٌومٌن
بعده) قلت :إنً أقوى ,قال( :صم شهر الصبر ,وثبلثة أٌام بعده ,وصم أشهر الحرم) .وقد حكم العلماء بضعؾ هاتٌن
الرواٌتٌن لجهالة مجٌبة الباهلٌة أو أبً مجٌبٌة .أخرجه أبو داود ( ,)7978كتاب الصوم :باب فً صوم أشهر الحرم .وابن
ماجة ( ,)6796كتاب الصٌام :باب صٌام أشهر الحرم .وهناك رواٌة أخرى عند النسابً فً السنن أخرجها من حدٌث أبً
هرٌرة قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ ,قول( :شهر الصبر ,وثبلثة أٌام من كل شهر صوم الدهر) .أخرجه
النسابً ( ,) 7958كتاب الصٌام :ذكر االختبلؾ على أبً عثمان فً حدٌث أبً هرٌرة فً صٌام ثبلثة أٌام من كل شهر.
وبؽض النظر عن كون هذه الرواٌة صحٌحة وتلك ضعٌفة ,إال أن جمٌع شراح الحدٌث الذٌن اطلعت على كبلمهم فسروا
شهر الصبر بؤنه شهر رمضان .والؽرٌب أن الناس معنا تعارفوا على أن شهر الصبر هو شهر رجب المحرم ,ومنهم من
ٌحافظ على صٌامه كله أو أكثره من كل عام ,ولعل بعضهم ٌحتج على مشروعٌة صٌامه بمثل هذه الرواٌات التً سبق
ذكرها .أما عن مشروعٌة صٌام شهر رجب فقد فصل نور الدٌن السالمً المسؤلة فً كتاب المعارج ,وذكر أدلة من ٌقول
بالمشروعٌة ومن ٌقول بخبلؾ ذلك ,وذكر ما اعترض به كل فرٌق منهم على اآلخر .ومما قاله فً جوهر النظام:
وهكذا ٌقال شهر الصبــــر  ...فً صومه قٌل عظٌم األجر
وذاك شهر رجب وذكـروا  ...له أحادٌث بــــــــه تإثــــــر
لكنها ضعٌفة اإلسنـــــــــاد  ...وبعضهم بوضعهـــــا ٌنادي
ٌنظر :الخطابً ,أبو سلٌمان حمد بن محمد الخطابً (ت788:هـ)( ,معالم السنن) ,مطبوع ضمن مختصر سنن أبً داود,
تحقٌق :كامل مصطفى الهذاوي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6976( ,هـ7556 -م) ,ج ,7ص .897ابن عبد البر ,أبو
عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبً (ت9;8:هـ)( ,االستذكار) ,تحقٌق :سالم محمد عطا ,ومحمد علً
معوض ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6978( ,هـ7557 -م) ,ج ,8ص; .87السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر
السٌوطً (ت966:هـ)( ,سنن النسابً بشرح السٌوطً) ,تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,ط ,7مكتب المطبوعات اإلسبلمٌة-
حلب695;( ,هـ698; -م) ,ج ,9ص .768السالمً( ,معارج اآلمال) ,مصدر سابق ,ج ,67ص .677السالمً ,أبو محمد
عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,جوهر النظام فً علمً األدٌان واألحكام) ,علق علٌه :أبو إسحاق
اطفٌش ,وإبراهٌم العبري ,ط ,66مطبعة األلوان الحدٌثة -مسقط6965( ,هـ6989 -م) ,ص.696
) (8المأٌ أعة :النشاط والحركة .والمٌعة :أول الشباب ,وذلك إذا ترعرع وتحركٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "مٌع",
ص; .665ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مادة "مٌع" ,ج ,:ص.795
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وسلم( :الصوم أمج أف أرة)( ,)6وهللا أعلم .وكذلك إذا دخل فً النوافل فقد صارت شبٌهة بالفرابض,
وعلٌه اإلتمام ,وحرام علٌه إبطالها والتعمد إلدخال الفساد علٌها؛ لقوله تعالى :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
محمد ,88 :وقوله :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ المابدة ,6 :والقضاء واجب علٌه إن تعمد
إفسادأ ها وإبطالها بعد الدخول فٌها( ,)7فمن ههنا كانت شبٌهة بالفرابض ,وهللا أعلم.

) (6أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ( ,)8875باب العٌن :ما أسند عثمان بن مظعون .من طرٌق عثمان بن مظعون قال:
ٌا رسول هللا ,إنً رجل تشق علً هذه العزبة فً المؽازي ,فتؤذن لً فً االختصاء فؤختصً؟ قال( :ال ,ولكن علٌك ٌا ابن
مظعون بالصٌام فإنه مأج أفرأ ة) .ومعنى كون الصٌام "مجفرة" :أي أنه قاطع للنكاح ,فهو ٌذهب شهوة النكاحٌ .نظر:
الزمخشري( ,الفابق فً ؼرٌب الحدٌث) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .769ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,مصدر
سابق ,ج ,6ص.778
) (7أما الحج والعمرة فقد ورد فٌهما قول هللا سبحانه وتعالى":وأتموا الحج والعمرة هلل فإن أحصرتم فما استٌسر من الهدي"
(البقرة .) 69;:وأما ؼٌر الحج والعمرة كصابم النفل مثبل إن أفسده بعدما دخل فٌه ففً وجوب البدل علٌه خبلؾ ,والخبلؾ
موجود حتى فً المذهب ,والجمهور منا قال بوجوب القضاء علٌه ,وهو ما قرره الشارح هنا .وقد قال نور الدٌن السالمً
وقد سبل عن صابم النفل إذا أفطر هل ٌجب علٌه البدل؟ فؤجاب" :أما البدل لما أفطره من صوم النافلة ففٌه خبلؾ ,منهم من
قال ال بدل علٌه ,وهو ظاهر كبلم أبً عبد هللا رحمه هللا ,ومنهم من قال علٌه البدل ,وهو قول حكاه بعضهم عن هاشم عن
موسى رحمهم هللا ,ورفع الوضاح بن عقبة عن بشٌر عن هاشم قال :من صام تطوعا بنٌة ولم ٌتكلم بها ثم أفطر فبل بدل علٌه
وإن تكلم بالنٌة فعلٌه البدل .وقد بالػ أبو الموثر فؤوجب القضاء على من نوى الصوم فً أول اللٌل ثم نقض النٌة فً آخره,
ولعله ال ٌرى الرجوع عن فعل الخٌر بعد القصد إلٌه؛ ألنه ابطال للعمل .وحجة من أوجب البدل أنه -أي الرسول صلى هللا
علٌه وسلم -أمر عابشة وحفصة بالبدل ,وحجة المرخصٌن أنه خٌر أم هانً بٌن القضاء وعدمه .قال :ولكن الجمع بؤن تحمل
األمر بالقضاء على االستحباب دون االٌجاب ,وتحمل التخٌٌر على بٌان جواز الترك .وأما القول بؤنه ٌقضى أن تلفظ بالنٌة
دون ما إذا ٌتلفظ فإنهم جعلوا التلفظ عقدا ٌجب الوفاء به كسابر العقود .وهللا أعلم"ٌ .نظر :السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن
حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,جوابات اإلمام السالمً) ,ج ,ص.
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()0

[ما ال ٌُمتثل األمر إال به فهو مؤمور به]

مسؤلة :هل ٌكون ما ال ٌُمتثل األمر إال به مؤمورا به أم ال؟ الجواب المطلق :نعم ،ولذلك شروط،
()2

وهو

()3

أن تكون هذه األفعال من فعله ال من أفعال هللا عز وجل التً أختصت به؛ ألن القدرة

على الفعل ال ٌتم الفعل ُ إال بها ،ولٌست مؤمورا بها ولكن الكالم على مقدوره وكسبه؛ كاستعمال
ُ
والذوق والشم
والنظر
ماء الوضوء للجوارح ،وتناوله واستخراجه من الببر بالدالء والرشاء(،)4
ُ
()6

إن عارض معارض( ،)5وبذل ُ الثمن ؼٌر المجحؾ فٌه إن عاز

الما ُء ووجد الثمن ،وكل ما ال

ٌُوصل إلى فعل الواجب إال به فهو واجب ،على الشرط الذي ذكرناه( .)٧ومنها ما لٌس بمقدور له
()٥

خصوصا؛ كالوالٌة فً إقامة الجمعة وإقامة الحدود ،ال تصح [إال]
()١

فٌه ،هذا كله خالفا ألبً حنٌفة ،حٌث أسقط

مع الشروط المشروطة

طلب الماء للوضوء ،واستدل بقول هللا عز وجل:

) (6العنوان من إضافة المحقق .وبعض العلماء ٌترجم للمسؤلة بقوله" :ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب".
) (7فً (ب) و (ج)" :وهً" .وقد ذكر لفظ "شروط" بصٌؽة الجمع ,إال أنه لم ٌذكر إال شرطا واحدا فقط ,ولعله حصل
تصحٌؾ من النساخ ,وصواب العبارة أن ٌقول :ولذلك شرط واحد وهو كذا وكذا .أي بصٌؽة اإلفراد.
) (8فً (أ)" :ال من القدرة" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (9الرِّ شاء :الجبل ,والجمع :أأرشٌأةٌ .نظر :ابن سٌده( ,المخصص) ,ج ,7ص .9;9ابن منظور( ,لسان العرب) ,ج,69
ص.878
) (:وجدت مكتوبا على هامش النسخة (ب) :أي فً لونه أو رابحته.
َّ
);( َّ
"عز" ,ج ,6ص; .7ابن فارس,
عز الشًء :إذا ق َّل حتى ٌكاد ال ٌوجد من قلَّتهٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة
(مقاٌٌس اللؽة) ,مادة "ع َّز" ,ج ,9ص.88
) (7قال الشماخً فً تحرٌر محل النزاع" :الوجوب إما أن ٌقٌد بمقدمة أو ال؛ فاألول كقولك :إن ملكت النصاب فزكِّ,
لبلتفاق على أن هذه المقدمة لٌست بواجبة ,أي لٌس فً قولك "زكِّ" ما ٌدل على إٌجاب تحصٌل النصاب ,وإنما الكبلم فً
الواجب المطلق ,فهذا معنى قولً "ؼٌر شرط" .وأٌضا ما ال ٌتم الواجب إال به قد ٌكون مقدورا للمكلؾ ,وقد ال ٌكون؛
كالحٌاة للعقل ,واآللة للمشً ,واآللة للبطش .فما كان مقدورا له ولٌس بقٌد كاالستطاعة للحج ,والنصاب للزكاة؛ فهو واجب,
سواء كان ركنا كالركعة للصبلة ,أو خارجا شرعٌا كالوضوء لها ,أو عقلٌا كالكؾ عن الضد حال فعل الضد ,أو عادٌا كؽسل
جزء من الرأس عند ؼسل الوجه .وقال بعض :إذا كان شرطا كالوضوء للصبلة ففرض وإال فبل ,وقال بعض :لٌس بواجب
مطلقا" .الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .76:وللتفصٌل أكثر فً هذه المسؤلة ٌنظر :أبو ٌعلى( ,العدة فً
أصول الفقه) ,ج ,7ص .969الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .798الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .99اآلمدي( ,اإلحكام),
ج ,6ص .95اإلٌجً( ,شرح العضد على ابن الحاجب) ,ص .86السبكً( ,رفع الحاجب) ,ج ,6ص .:78الزركشً,
(البحر المحٌط) ,ج ,6ص.778
) (8ساقط من (ج) ,والعبارة فً (ب) و (ج)" :وال تصح...إلخ".
) (9فً (ب) و (ج)" :حٌن أسقط" والمعنى واحد.
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ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ النساء ،43 :ولم ٌذكر الطلب وإنما ذكر الوجود( ،)0وكذلك
ٌلز ُمه فً الرقبة إن لم ٌجدها ووجد الثمن [أن]( )2ال شًء علٌه ،وكذلك فً الكفارات ،والنفقات،
()3

[وقضاء الدٌون]

الواجبات ،والجهاد ،وشراء السالح والكراع ،والحمولة والزاد إلى الحج،

فإن تم على هذه المسابل كلها أفحش

()4

وإن نقص منها شٌبا انتقض علٌه أصلُه ،بل الحق

()5
الحقٌقً أن من ملك عٌن الذهب ومفتاح األرب أمكنه كل شًء  ،ومن قال بخالفه فقوله معلول ٌ

مؤفوهٌ( )6مخلول ٌ.
[الشرح]( )7قال المفسر :األصولٌون ٌترجمون هذه المسؤلة" :القول فً أن األمر بالشًء أمر بما ال
()8

ٌتم إال به" ,وذلك أن تعلم أن أفعال المكلفٌن مفتقرة

إلى أمور؛ فمنها ما هو فعل هللا سبحانه ال

نع لئلنسان فٌه ,وال ٌتم له الفعل وال الترك إال بؤن ٌخلق هللا تعالى للعبد ما ٌكون به ذلك الفعل؛
ص أ
وذلك كاللسان للكبلم والسكوت ,والٌد للبطش والقبض والبسط ,والرِّ جل للسعً والمشً ,فالمؤمور
بالصبلة ال ٌصل إلٌها إال بالرجلٌن والٌدٌن وسابر الجوارح ,والمؤمور بالقراءة المفروضة فً
الصبلة ال ٌصل إلٌها إال باللسان وبما شابه هذا ,فبل ٌجوز أن ٌكون العبد مؤمورا بهذا؛ من حٌث
إنه ال ٌدخل تحت كسبه واستطاعته ,وإن كانت العبادة ال توجد وال تفعل إال به ,ولو كان مؤمورا
بشًء من فعل ذلك لنفسه كان ذلك حقٌقة تكلٌؾ المحال ,وهو ممنوع وفاقا بٌننا وبٌن القدرٌة,
) (6ذهب الحنفٌة إلى وجوب طلب الماء إذا كان ٌطمع فً وجوده؛ كؤن ٌكون فً العمران أو قرٌبا منها ,أما إن كان فً
الصحاري والفلوات فبل ٌجب علٌه الطلب؛ ألن الؽالب فٌها عدم وجود الماء .وعبارة السرخسً فً المبسوط قال" :ولكنا
نقول الطلب إنما ٌلزمه إذا كان على طمع من الوجود ,فؤما إذا لم ٌكن على طمع منه فبل فابدة فً الطلب ,وقد ٌلحقه الحرج
فربما ٌنقطع عن أصحابه ,وما شرع التٌمم إال لدفع الحرج ,قال هللا تعالى" :ما ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم من حرج" (المابدة"); :
ٌنظر :السرخسً ,محمد بن أحمد بن أبً سهل السرخسً (ت988:هـ)( ,المبسوط) ,تصحٌح :مجموعة من العلماء ,بدون
طبعة ,دار المعرفة -بٌروت6969( ,هـ6998 -م) ,ج ,6ص .658الكاسانً ,أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانً
(ت:87:هـ)( ,بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع) ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت695;( ,هـ698; -م) ,ج ,6ص.97
البخاري ,محمود بن أحمد بن عبد العزٌز بن عمر البخاري (ت;6;:هـ)( ,المحٌط البرهانً فً الفقه النعمانً) ,تحقٌق:
عبد الكرٌم سامً الجندي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7559 -م) ,ج ,6ص;.68
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ب)" :فحسن" وهو تصحٌؾ ٌتعارض مع سٌاق الكبلم.
) (:األأرأ ب :الحاجة .كؤنه ٌرٌد أن ٌقول أن المال هو مفتاح الحوابج ,فمن ملك المال أمكنه فعل كل شًء من ذلك ,فٌكنه مثبل
شراء الماء للوضوء إن لم ٌجده إال بالشراء ,وٌمكنه أٌضا شراء الرقبة للكفارة إن كان ممن ال ٌملك الرقبة ,وهكذا.
);( "مؤفوه" :بحثت عن معنى وأصل هذه الكلمة فلم أجد شٌبا ,ولعل المؤفوه هو المستبعأد .والمخلول :الذي فٌه خلل.
) (7ساقط من (أ).
) (8فً (ج)" :مفترقة" وهو تصحٌؾ.
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وكذلك تكلٌؾ ما ال ٌطاق ,وبعض السنٌة ٌجٌزون تكلٌؾ ما ال ٌطاق عقبل وشرعا ,وٌستدلون
علٌه بقوله تعالى :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ البقرة ,78; :قالوا :لو لم ٌكن جابزا لما
أمروا باالستعفاء منه( ,)6وكذلك تكلٌؾ المحال جابز عقبل عند بعض السنٌة لورود الشرع به,
وكذلك القدرة على الفعل هً من أفعال هللا وال ٌقع الفعل إال بها ,وال تدخل تحت وسع العبد
وكسبه ,فبل ٌجوز أن ٌقال :العبد مؤمور بإٌجاد القدرة التً ال ٌتم الفعل إال بها ,ومن أفعال اإلنسان
ما ال ٌتم إال بفعل ٌكون قبله ,وهو قسمان :قسم منه ال ٌدخل تحت كسب اإلنسان ,وهو مثل ما
ذكرناه من أفعال هللا المختصة به ,وقد ذكرناه.
()7

بموجبه
والوجه الثانً من مقدمات األفعال :ما هو مقدور للعبد ,فٌكون األمر
أ

أمرا به ,وذلك

نحو االستطاعة فً الحج إن قلنا إنها زاد وراحلة ,فٌلزم تحصٌلها فً قوله تعالى :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ آل عمران ,97 :فٌكون األمر بالحج أمرا بتحصٌل الزاد
والراحلة وجمٌع ما ال ٌوصل إلى الحج إال به ,وكذلك األمر بالصبلة أمر بجمٌع ما ال تفعل
الصبلة إال به من الطهارة ,وتحصٌل الماء ,وجمٌع األسباب التً ال أٌصل إلى الماء إال بها؛ مثل
الدلو ,واإلبرٌق للوضوء ,والرشاء ,والنزع ,واالستقاء ,والتسخٌن ,والتبرٌد ,وؼٌر ذلك؛ حٌث
قال :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ المابدة ; :اآلٌة ,وا ألؽسل ٌستدعً مؽسوال به,
والمؽسول به ٌستدعً أسبابا توصل إلى التمكن منه ,وال وصلة إلٌه إال بها ,فصار األمر أ
بالؽسل
ٌقتضً

بنصه

إٌقاعه
أ

وبضمنه

تحصٌ أل

المؽسول

به(,)8

555555555555555555555555555555555

) (6القول بجواز تكلٌؾ ما ال ٌطاق قال به أبو الحسن األشعري ,كما صرح بذلك إمام الحرمٌن والؽزالً ,وتبعه على ذلك
كثٌر من أتباعه ,واستدلوا له بقوله تعالى" :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به" (البقرة ,)78;:وخالؾ فً ذلك الؽزالً من
األشعرٌة فاختار فً "المنخول" استحالة التكلٌؾ بما ال ٌطاقٌ .نظر :الجوٌنً( ,البرهان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.6:
الؽزالً( ,المنخول) ,مصدر سابق ,ص .77الرازي( ,المحصول) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .76:القرافً( ,شرح تنقٌح
الفصول) ,ج ,6ص.698
) (7فً (ج)" :فٌكون األمر بموجوده" وهو خطؤ.
) (8أي أن األمر بالوضوء فً قوله تعالى" :إذا قمتم إلى الصبلة فاؼسلوا" اآلٌة ,هذا األمر ٌقتضً بنصه إٌقاع الوضوء,
وٌقتضً بمضمونه تحصٌل الماء الذي ٌتوضؤ به.
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لكنَّ صفة التحصٌل فٌها تدافع بٌن الفقهاء ,فبعضهم ٌوجب الطلب للماء إذا لم ٌقع دونه محذور
الطالب ال ٌتكؤ َّده شًء( ,)7وال ٌتضرر
ٌتوقى ومهول ٌخاؾ منه( ,)6فً مسافة ٌؽلب على الظن أن
أ
فً الطلب( )8بفوات رفقة[ ,وال مشقة](ٌ )9عنت بسببها ,وبعضهم ٌسقط عنه الطلب وال ٌوجبه.
ومنشؤ الخبلؾ من قوله تعالى :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ النساء ,98 :ومن رأى

():

أن الفاقد

للماء ال ٌتحقق فقده له إال بعد الطلب واالستقصاء؛ فإنه إذا وجده بالطلب أو بالشراء أو بالمداٌنة
فإنه ال ٌعذر بتركه ,وهو كالواجد له إذا أو أجدأ ه على هذه الصفة ,وقال أبو حنٌفة :من وقؾ فنظر
(;)

ٌمٌنا وشماال وقدام وخلؾ

ولم ٌر ماء فلٌس علٌه طلبه وله أن ٌتٌمم ,وكذلك إن لم ٌجده إال

بالشراء فلٌس علٌه أن ٌشتر أٌه ,سواء وجده بثمن المثل أو أكثر؛ فإن هللا تعالى لم ٌنص إال على
عدم الماء ,ولم ٌنص على الطلب ,وال كلَّؾ فً ذلك ؼٌر الوجود له(.)7
وهذه مسؤلة فقهٌة ,ولٌست معلقة باألصول إال من جهة التضمن ,وقول الشٌخ" :الجواب
ال ُمطلق"ٌ :عنً المطلق فً التكلٌؾ أنه ال ٌتعلق إال بما ٌدخل تحت الوسع والكسب والقدرة ,سواء
فً ذلك فً الفعل والترك ,فكما أنه ال ٌكلَّؾ إال بما ٌطٌق اكتسابه وإٌقاعه ,وٌقصده دون ما سواه
()8

من األفعال باختٌار منه وإرادة له ,فكذلك فً الترك [ال ٌإاخذ فً الترك]

أٌضا إال فٌما فعل فٌه

الترك بقصد واختٌار وإرادة ,أال ترى إلى األخرس ومقطوع اللسان ,ال تقول ترك الكبلم ,وال
ترك التلفظ بالشهادة التً هً من جملة العقٌدة()9؛ ألنه ممنوع منها ,وال ٌدخل ذلك تحت كسبه

) (6فً (ب) و (ج)" :ومحصول ٌخاؾ منه" وهذا تصحٌؾ.
) (7فً (ب) و (ج)" :أن المطالبة ال تكؤَّده فً شًء"ٌ .قال :تكؤّده األمر وتكا أءدأه :أي ش َّق علٌهٌ .نظر :الحمٌري( ,شمس
العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم) ,مصدر سابق ,مادة "التكإّ د" ,ج ,9ص.:997
) (8فً (ج)" :وال ٌتصور فً الطلب" وهو تصحٌؾ.
) (9ساقط من (ب).
) (:فً (ج)" :فمن أراد".
);( فً (ب) و (ج)" :وقداما وخلفا".
) (7لم أجد عبارة أبً حنٌفة التً نقلها الشارح عنه ,وقد سبق عند المتن الكبلم عن رأي الحنفٌة فً اشتراط طلب الماء ,وأن
الطلب إنما ٌكون مشروطا فٌمن كان فً العمران أو قرٌبا منها ,دون الصحاري والفلواتٌ .نظر :السرخسً( ,المبسوط),
مصدر سابق ,ج ,6ص .658الكاسانً( ,بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .97البخاري,
(المحٌط البرهانً فً الفقه النعمانً) ,مصدر سابق ,ج ,6ص;.68
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :التً هً ترجمة العقٌدة".
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()6

ومكنته ,وكذلك [الشٌخ]

الفانً ال تقع منه [حسبة بترك]( )7الزنى؛ فإنه عاجز عنه ,ولم ٌفعل فً

ذلك تركا وال ٌدخل الترك( )8تحت وسعه واكتسابه.
قال المفسر :ذكر أبو المعالً أنه قد أنكرت شرذمة من المعتزلة هذه المسؤلة ,أعنً أنه ال ٌكون
األمر بالشًء أمرا بما ال ٌتم إال به ,قال(" :)9ولقب المسؤلة ٌؽنٌك عن نصب الداللة علٌها ,فإن
اآلمر إذا قال :فرضت علٌك الصبل أة حتما وإلزاما مضٌقا علٌك ,وهً ال تصح إال بطهارة ,وأنت
مخٌر فً تلك الطهارة فإن شبت فافعل وإن شبت فاترك ,ألٌس هذا إال عٌن التناقض؟!"
():

قال المفسر :ثم ننبه أٌضا فً المسؤلة لوجه آخر ,فإنه ٌوضح المقصد وٌعٌن [على]

المطلوب,

وهو أن العبادة المفترضة فً األكثر لها شرطان :شرط فً الوجوب والفرض ,وشرط فً الصحة
واألداء ,فجمٌع شروط الوجوب هً خارجة عن كسب المكلَّؾ ,وهً مختصة بالمكلِّؾ ,وهً
توجد فً المكلَّؾ قبل زمان الوجوب ,وجمٌع شروط األداء

(;)

()7

فهً تدخل [تحت]

وسع المكلَّؾ

واكتسابه.
قال المفسر :قد حرَّ ؾ النساخ لفظة فً أكثر األمهات ,وأثبتها على حسب ما ٌقتضٌه المعنى,
وعلى حسب ما وجدتها فً كتب األصول؛ مثل البرهان وشرحه ,والمستصفى وشرحه,
والتلخٌص( ,)8فتؤملها( ,)9وإلزام أبً حنٌفة ما ألزم من طرٌق المقاٌسة واالعتبار خاصة ,وهو
تطرد وقد ال َّ
إلزام واه( )65واستدالل ضعٌؾ؛ حٌث العلل الشرعٌة َّ
تطرد بخبلؾ العلــل

) (6ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ج) ,مكانه بٌاض.
) (8فً (ب) و (ج)" :وال ٌدخل الشرط" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (9الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .798بتصرؾ.
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ب) و (ج)" :وجمٌع شروط الوجوب" وهذا خطؤ.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :مثل البرهان وشرح المستصفى والتلخٌص".
) (9ال أدري ما اللفظة التً ٌشٌر إلٌها ,ولعله ٌرٌد كلمة "أفحش" ,فقد جاءت فً النسخة (ب)" :فحسن" ,وهنا انقلب المعنى.
) (65فً (أ)" :وهو التزام" وهو تصحٌؾ.
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العقلٌة( ,)6ومثله الشروط الشرعٌة تصح دون وجود مشروطها ,و"العٌن" :من أسماء الذهب,
و"األرب" :الحاجة ,وقد صدق؛ فإنه مفتاح ما استؽلق من الحوابج ,وهللا أعلم.

) (6العلل العقلٌة هً التً تثبت بطرٌق العقل؛ ككون النار علة لئلحراق ,فإن العقل ٌحكم بذلك ,والعلل الشرعٌة هً التً
تثبت بطرٌق الشرع؛ ككون القتل العمد علة لوجوب القصاص .وما ذكره الشارح هنا من أن العلل الشرعٌة قد تطرد وقد ال
تطرد بخبلؾ العلل العقلٌة فإن هذا مبنً على مذهب المعتزلة ,وقد خالفهم فً ذلك ؼٌرهم وقالوا ال فرق بٌن العلل الشرعٌة
والعلل العقلٌة من هذه الجهة ,فكما ال ٌصح التخصٌص فً العلل العقلٌة كذلك ال ٌصح التخصٌص فً العلل الشرعٌة إال
بدلٌل .وعبارة أبو المظفر السمعانً فً قواطع األدلة قال " :والعلل الشرعٌة مع الشرع كالعقلٌة مع العقل ,فلما لم ٌجز
تخصٌص العلة العقلٌة كذلك العلة الشرعٌة .فإن قالوا :إنما لم ٌجز تخصٌص العلة العقلٌة ال إلن الداللة دلت على تعلٌق
الحكم بها بل ألنها موجبة بنفسها فبل ٌجوز أن ال ٌتبعها حكمها إذا وجدت ,وأما العلة الشرعٌة أمارة واألمارات ٌتبعها حكمها
وقد الٌتبعها .قالوا :وال نسلم أن العلة الشرعٌة مع الشرع كالعقلٌة مع العقل .قال أبو المظفر :وٌمكن أن ٌجاب عن هذا فٌقال:
إن العلل الشرعٌة موجبة أٌضا مثل العلل العقلٌة ,وال فرق عندنا بٌن العلل الشرعٌة والعلل العقلٌه؛ فإن العلة قط ال تكون
علة بنفسها إنما تكون علة بالشرع ,ولوال الشرع لم ٌعرؾ ثبوت شًء وال انتفاإه ,وال تحلٌل شا وال تحرٌمه بالعقل بحال".
ٌنظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,ج ,7ص .769السمعانً( ,قواطع األدلة) ,ج ,7ص .695التفتازانً( ,شرح
التلوٌح على التوضٌح) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.688
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()0

[هل ٌكون المؤمور به من وجه منهٌا عنه من وجه آخر؟]

مسؤلة :هل ٌكون المؤمور به من وجه منهٌا عنه من وجه آخر؟ اختلؾ الناس فً هذا الباب،
فقال بعضهمٌ :جوز أن ٌكون مؤمورا به من وجه منهٌا عنه من وجه آخر ،وذلك أن السجود هلل
تعالى مؤمور به على وجه التقرب [إلٌه]( )2به ،وذلك السجود بعٌنه منهً [عنه]( )3أن ٌتقرب به
إلى الشٌطان .وقال بعضهم :إن السجود هلل تعالى فً عٌنه ؼٌر السجود المنهً عنه أن ٌكون
()6

للشٌطان( .)4وقالت المعتزلة :قد ُنهً العاصً فً الذنب على ثالثة أوجه(ُ :)5نهً [عنه]

أن

ٌرتكبه ،و ُنهً عنه أن ٌُحدثه ،و ُنهً عنه أن ٌُرٌده .ولم ٌبق لهم إال االستطاعة ،وجوا ُبهم على
أصولهم ،وقول الجمٌع :إنما ُنهً عن ارتكابه ،ولم ٌُنه عن إحداثه وال اختراعه؛ ألن ذلك لٌس
إلٌه ،وإنما إحدا ُثه واخترا ُعه إلى هللا عز وجل ،وأما إراد ُته وهً تمنٌه وتشهٌه فهو من أفعاله،
منهً عنه ،وأما إرادة إٌجاده أو وجوده فلٌس ذلك إلٌه(.)٧
وهو
ٌ
()8

[الشرح]

قال المفسر :نص أبو المعالً فً التلخٌص على هذه المسؤلة ,وال أرى الشٌخ نسج إال

على منواله ,قال(" :)9فإن قٌل :فإن كان السجود هلل تعالى مؤمورا به والسجود لؽٌره منهً عنه؛
فهل تطلقون القول بؤن الشًء الواحد مؤمور به على وجه ,منهً عنه على وجه؟ قٌل :اختلؾ
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (ب).
) (9فً (ب) و (ج)" :الذي ٌكون للشٌطان".
) (:فً (ب) و (ج)" :عن ثبلثة أوجه".
);( ساقط من (أ).
) (7فصل الؽزالً فً هذه المسؤلة ,فبعد أن قرر أن الشًء الواحد ٌستحٌل أن ٌكون واجبا حراما ,طاعة معصٌة ,قال :لكن
ومثل له بالسجود هلل أو للصنم ,وإلى واحد بالتعٌٌن؛ َّ
ربما تخفى علٌك حقٌقة الواحد .فالواحد ٌنقسم إلى واحد بالنوع؛ َّ
ومثل له
بالصبلة فً الدار المؽصوبة .قال" :أما الواحد بالنوع كالسجود مثبل ,فإنه نوع واحد من األفعال؛ فٌجوز أن ٌنقسم إلى
الواجب والحرام وٌكون انقسامه باألوصاؾ واإلضافات؛ كالسجود هلل تعالى والسجود للصنم ,إذ أحدهما واجب واآلخر حرام
وال تناقض .وذهب بعض المعتزلة إلى أنه متناقض ,فإن السجود نوع واحد مؤمور به فٌستحٌل أن ٌنهى عنه ,بل الساجد
للصنم عاص بقصد تعظٌم الصنم ال بنفس السجود .قال الؽزالً :وهذا خطؤ فاحش ,فإنه إذا تؽاٌر متعلق األمر والنهً لم
ٌتناقض ,والسجود للصنم ؼٌر السجود هلل تعالى؛ ألن اختبلؾ اإلضافات والصفات ٌوجب المؽاٌرة إذ الشًء ال ٌؽاٌر نفسه".
الؽزالً( ,المستصفى) ,ص .656وللتفصٌل أكثر فً هذه المسؤلة ٌنظر :الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج ,7ص.776
الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص;; .9المازري( ,إٌضاح المحصول) ,ج ,6ص .786اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,6ص.97
اإلٌجً( ,شرح العضد على ابن الحاجب) ,ص .87الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,6ص.7;7
) (8ساقط من (أ).
) (9الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص;;.9
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العلماء فً ذلك؛ فذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز ذلك ,ومثلوه بالسجود مثبل ,فقالوا :هو
مؤمور به هلل منهً عنه لؽٌره ,وذهب بعض المتكلمٌن إلى أن ذلك محال ,وذلك أن األمر بالسجود
النهً عنه كان نهٌا عن إٌقاعه ,وإٌقاع السجود ال ٌختلؾ بؤن ٌكون عبادة هلل
أمر بإٌقاعه فلو قدرنا
أ
عز وجل أو عبادة للشٌطان ,فٌستحٌل أن ٌكون مؤمورا به منهٌا عنه وعٌنه واحدة ,فٌإول النهً
إذا إلى قصد عبادة ؼٌر هللا دون نفس السجود ,وهذا باطل؛ فإن األمة مجتمعة على أن السجود
لؽٌر هللا محرم ,ولو قال قابل :السجود محلل والقصد محرم كان خرقا لئلجماع ,فإن قٌل :ما الذي
ترتضونه إذن من ذلك؟ قلنا :السجود الذي ٌقع مؤمورا به ال ٌتصور أن ٌكون منهٌا عنه ,فإن
السجود الذي وقع عبادة هلل ال ٌتصور أن ٌقع عبادة لؽٌره بعدما وقع عبادة هلل ,والسجود المنهً
عنه ال ٌكون مؤمورا به؛ فإن الذي وقع على قصد عبادة ؼٌر هللا ال ٌقع عبادة هلل ,فهما إذا ؼٌران,
ٌتعلق األمر باألول ,والنهً بالثانً ,وهذا المذهب مطابق لما علٌه األمة موافق للتحقٌق".
قال المفسر :التكلٌؾ إنما ٌتعلق على أصولنا بؤحكام األفعال أو بؤوصافها ,على ما أوضحناه وبٌناه
من كبلمنا فٌما مضى( ,)6ولٌس هو متعلق بإحداث األفعال واختراعها ,وهو قول القدرٌة ,وإٌضاح
نفس السجود الذي هو االنكباب والوقوع على الجبٌن( )7لٌس هو مطلوبا لنفسه,
ما قلناه بالمثال :إن أ
وإنما المبتؽى منه وصفه وحكمه ,فمن حٌث هو إٌمان ودٌن وإسبلم وخشوع وطاعة وتقرب وهٌبة
وإشفاق وتعظٌم هلل فهو مؤمور بإٌقاعه على هذا المثال؛ ألنه طاعة ومثاب علٌه ,فهذا هو السجود
هلل ,وموقعه على هذا الوصؾ

()8

ساجد هلل عابد له مإمن به .والسجود للصنم أو للشٌطان إنما ٌقع

نقٌضا لهذا السجود ,فإنه من حٌث إنه مقصود به الصنم عبادة له وطاعة ,فهو بعٌنه موصوؾ بؤنه
شرك باهلل كفر به عصٌان له جحود إنكار( )9ظلم جور فساد متناقض معاقب علٌه منهً عنه مؽاٌر
) (6نعم ذكر الشارح ذلك فً المجلد األول من شرحه هذا ,تحدٌدا فً باب األفعال ,وكان صاحب المتن قد قسم أفعال المكلؾ
إلى ثبلثة أقسام :قسم ضروري ,وقسم اختٌاري ,وقسم كراهة .فقال الشارح موضحا كبلم المتن" :التقسٌم إنما ٌتوجه ألحكام
األفعال؛ ألن التكلٌؾ عند بعض أصحابنا وعند األشعرٌة إنما ٌتعلق بؤحكام األفعال ال بؤوصافها وال بحدوثها ,وقال بعض
أصحابنا وبعض األشعرٌة إنما ٌتعلق التكلٌؾ بؤوصاؾ األفعال ال بؤعٌانها وال بؤحكامها ,وها نحن نبٌن األوصاؾ التً علِّق
بها التكلٌؾ على هذا القول؛ أولها :أن تكون األفعال المؤمور بفعلها أو بتركها معلومة ممٌزة ,خبلفا لمن قال الواجب العمل
دون العلم ,الثانً :أن تكون مما ٌدخل تحت وسع المكلؾ واستطاعته ,الثالث :أن تكون مرادة هلل سبحانه مرادة للعبد ,الرابع:
أن تكون مقصودة مختارة عن ؼٌرها ,موصوفا فاعلها بالقدرة على الفعل والترك ,الخامس :أن تكون طاعة أوعصٌانا من
أول حال وقوعها ,خبلفا ألهل النظر"ٌ .نظر :البرَّ ادي( ,البحث الصادق واالستكشاؾ) ,مخطوط ,مصدر سابق ,ج,6
ص 688ظ.
) (7فً (أ)" :الذي هو االكتساب والوقوع على الجنبٌن" وهذا تصحٌؾ.
) (8فً (ج)" :على هذاالوجه".
) (9فً (ب) و (ج)" :سجود إنكار".
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لئلٌمان مضادد له ,إلى ؼٌر ذلك من األوصاؾ الثابتة له ,منتفٌة عنه جمٌع أوصاؾ نقٌضه ,وما
()6

أ
ثبت من األوصاؾ فً ضد انتفى واستحال فً ضده ,فتحققت من هذا استحالة

كون شًء واحد

مؤمورا به منهٌا عنه ,إٌمانا كفرا ,طاعة عصٌانا ,وقول القدرٌة" :نهً العاصً على ثبلثة
أوجه( ")7فهذا على أصولهم أن التكلٌؾ إنما ٌتعلق بحدوث األفعال ال بؤحكامها وأوصافها,
واالرتكاب هو اإلحداث على معنى قولهم ,فما أحدثه فقد ارتكبه ,وما ارتكبه فقد أحدثه ,وال بد
()8

عندهم

فً الفعل من اقتران ثبلث إرادات :إرادة الفعل ,وإرادة اإلحداث ,وإرادة االمتثال .فً
()9

خبط كثٌر

ال نشتؽل به؛ لقلة ؼنابه وكثرة أعنابه ,وهللا المستعان وعلٌه التكبلن ,وال حول وال

قوة إال باهلل العلً العظٌم.

) (6فً (ج)" :من هذه االستحالة" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (7فً (ب) و (ج)" :عن ثبلثة أوجه".
) (8فً (ب) و (ج)" :وال بد عنهم" وهو تصحٌؾ.
) (9فً (أ)" :فً خطر كثٌر" وٌبدو أنه تصحٌؾ.

7;9

()0

[األمر بالشًء هل هو نهً عن ضده؟]

مسؤلة :اختلؾ الناس فً األمر بالشًء هل هو نه ًٌ عن ضده؟ فقال [قوم]( :)2األمر بالشًء هو
نه ًُ عن ضده ،وقصروه على الواجب؛ لبال ٌقع النهً عن ضد األمر المندوب [إلٌه]( .)3وقال
قوم :األمر بالشًء أم ٌر به من وجه ،والنهً عن الشًء نه ًٌ عنه من وجه آخر ؼٌر وجه
األمر .فالذي ٌقول إن لؤلمر صٌؽة وللنهً صٌؽة ،والذي ٌجعل األمر بالشًء نهٌا عن ضده؛ فال
ٌصح [ذلك]

()4

()5

إال من جهة المعنى ال من [جهة]

نفس اللفظ .وقالت القدرٌة( :)6ال ٌكون األمر

بالشًء نهٌا عن ضده ،وال النهً عن الشًء أمرا بضده البتة(.)٧

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (أ) ,ونص العبارة" :ال ٌصح إال من جهة المعنى".
) (:ساقط من (ب).
);( ٌنظر :أبو الحسٌن البصري( ,المعتمد) ,مصدر سابق ,ج ,6ص; .65ونص عبارته" :ذهب قوم إلى أن األمر بالشًء
نهً عن ضده ,وخالفهم آخرون على ذلك ,وإلٌه ذهب قاضً القضاة [ٌعنً القاضً عبد الجبار] وأصحابنا".
) (7هذا الخبلؾ بٌن األشعرٌة والمعتزلة إنما هو مبنً على اختبلفهم فً حقٌقة األمر .أما األشعرٌة فاألمر عندهم هو الطلب
القابم بالنفس ,وال خبلؾ بٌنهم فً أن األمر بالشًء هو نهً عن ضده ,ولكنهم اختلفوا فً جهته فمنهم من قال :أن األمر
بالشًء نفس النهً عن ضده ,أي ٌدل علٌه من جهة اللفظ ,وهو قول القاضً الباقبلنً فً أول أقواله .ومنهم من قال :األمر
ٌستلزم النهً عن ضده ,أن أنه ٌتضمن ذلك من جهة المعنى ,ال أن األمر هو عٌن النهً ,وهو اختٌار القاضً فً آخر
أقواله .ومنهم من منع من ذلك مطلقا ,وإلٌه ذهب إمام الحرمٌن والؽزالً .وأما المعتزلة وؼٌرهم ممن ال ٌقول بالكبلم النفسً
فاألمر عندهم له صٌؽة معٌنة وهً "افعل" ,كما أن النهً له صٌؽة وهً "ال تفعل" ,وقد اتفقوا على أن عٌن صٌؽة "افعل"
ال تكون نهٌا؛ فاألمر له صٌؽته والنهً له صٌؽته ,وفرق بٌن الصٌؽتٌن ,وإنما اختلفوا فً أن األمر بالشًء هل ٌكون نهٌا
عن أضداده من جهة المعنى أم ال؟ فذهب القدماء من المعتزلة إلى منعه ,ومن المعتزلة من صار إلى أن األمر ٌتضمن النهً
عن ضده ,وممن صار إلى ذلك أبو الحسٌن البصري ,واستحسنه البدر الشماخً وقال إنه الظاهر من تفسٌر أبً الربٌع
سلٌمان بن ٌخلؾ وأبً ٌعقوب الوارجبلنً صاحب المتن .ومعنى كونه نهٌا عن األضداد من جهة المعنى عند المعتزلة أن
صٌؽة األمر تقتضً إٌجاد الفعل والمنع من كل ما ٌمنع منه .ومنهم من فصل بٌن أمر اإلٌجاب والندب ,وحكم بؤن أمر
اإلٌجاب ٌكون نهٌا عن أضداده ,بخبلؾ المندوب؛ ألن أضداد المندوب من األفعال المباحة ؼٌر منهً عنهاٌ .نظر:
الجصاص( ,الفصول فً األصول) ,ج ,7ص .6;6الباقبلنً( ,التقرٌب واإلرشاد) ,ج ,7ص .698أبو الحسٌن البصري,
(المعتمد) ,ج ,6ص; .65أبو ٌعلى( ,العدة فً أصول الفقه) ,ج ,7ص .8;8الشٌرازي( ,التبصرة) ,ص .89الجوٌنً,
(التلخٌص) ,ج .966 ,6السمعانً( ,قواطع األدلة) ,ج ,6ص .678الؽزالً( ,المستصفى) ,ص; .65المازري( ,إٌضاح
المحصول) ,ج ,6ص .777الرازي( ,المحصول) ,ج ,7ص .699اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,7ص; .88السبكً( ,اإلبهاج),
ج ,6ص .675الشماخً( ,شرح مختصر العدل) ,ص;.7:

7;:

والقول األول أصح( ،)0وهو قول أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ رضً هللا عنه( ،)2وذلك أن
المؤمور بالشًء ال ٌخلو من أن ٌُوجب علٌه ضده ،أو ٌُندب إلٌه ،أو ٌُباح له ،أو ٌُنهى عنه،
فمحال ٌ أن ٌُوجب علٌه أو ٌُندب إلٌه أو ٌُباح له؛ ألن ذلك كله ٌُخرجه عن أن ٌكون مؤمورا به،
فإذا أ ُمر بالمؤمور وضده كان فٌه جم ُع المتضاددات( ،)3وإذا ُندب إلى ضد ما أ ُمر به فكذلك ،وإن
نهً عن ضده( ،)4فإذا كان المؤمور به
أبٌح له ضد ما أمر به سقطت فابدة األمر ،ولم ٌبق إال أنه ٌ
ذا أضداد

()5

دخلت تلك األضداد كلها فً النهً( .)6واستدلوا هم أٌضا :بؤن لو كان األمر بالشًء

نهٌا عن ضده لكان العالم بالشًء جاهال بضده؛ ألن العلم والجهل ضدان ،واألمر والنهً ضدان،
والعالم والجاهل بمثابة المؤمور والمنهً ،وٌكون القادر على الشًء عاجزا عن ضده ،وكذلك لو
كان األمر بالشًء نهٌا عن ضده لكان نهٌا عن جمٌع أضداده ،ولو كان النهً عن الشًء أمرا
بضده لكان أمرا بجمٌع أضداده ،وقد نجد الرجل ٌُنهى [عن]( )٧أن ال ٌدخل الدار ،ولٌس ذلك بؤمر
()٥

أن ٌدخل جمٌع الدور ،و ٌُنهى عن أن [ال]
جمٌع اللحمان

()١

ٌؤكل لحم الخنزٌر ،ولٌس ذلك بؤمر له أن ٌؤكل

سواه .واعلم أن جمٌع ما اعترضوا به عولوا فٌه على الؽٌر ال على الضد،

وعلى أن األمر والنهً ٌختلفان فً هذا ،وذلك أن األمر ال ٌصح امتثاله إال بالكؾ عن جمٌع
()01

أضداده[ ،وال كؾ إال بالنهً ،وأما النهً عن الشًء فال ٌكون

أمرا بجمٌع أضداده ،أال ترى

)ٌ (6فهم من تصوٌب الشٌخ لرأي األشعرٌة هنا أنه ٌقول بقولهم وٌسلك طرٌقهم ,ؼٌر أن الشارح -كما سٌؤتً -حقق هذه
المسؤلة بؤن تصوٌب الشٌخ هذا ٌوافق قول األشعرٌة معنى ال لفظا ,بناء على أصله الذي اعتمد علٌه فٌما سبق ,وهو أن
لؤلمر صٌؽة مستقلة وهً "افعل" ,كما أن للنهً صٌؽة مستقلة وهً "ال تفعل" ,وأن قول األشعرٌة" :أن األمر بالشًء هو
نهً عن ضده" إنما هو مبنً على أصلهم فً تثبٌت الكبلم النفسً ,والشٌخ ال ٌقول بالكبلم النفسً ,فٌكون معنى كون األمر
بالشًء نهٌا عن ضده أي أنه ٌتضمنه ,ال أن لفظ األمر ٌفٌد النهً ,وسٌؤتً تفصٌل ذلك فً كبلم الشارح بإذن هللا.
) (7وعبارته فً التحؾ المخزونة" :واألمر بالشًء هو النهً عن ضده ,والنهً عن الشًء هو األمر بضده ,وهذا فً األمر
البلزم المضٌق وحده ,وأما ؼٌره من اإللزام الموسع وؼٌره من األمر فبل ٌكون األمر بالشًء منه هو النهً عن ضده؛ ألن
من أمر بذلك لم ٌنه عن تركه ,ولو نهً عن تركه لعصى فٌه حٌن ٌتركه" .أبو الربٌع( ,التحؾ المخزونة) ,مصدر سابق,
ص.869
) (8فً (ج)" :جمٌع المضاددات".
) (9فً (ب) و (ج)" :ولم ٌبق إال النهً عن ضده".
) (:فً (ب)" :فإذا كان األمر ذا أضداد".
);( كاألمر بالقٌام مثبل ,هو نهً عن جمٌع ما ٌتعارض مع القٌام القٌام ,من الجلوس أو الركوع أو االضطجاع.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9اللحم :معروؾ ,واللأحمأة أخصُّ منه ,والجمع ألحم ولحام ولحمان ولحومٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "لحم",
ص .6585ابن سٌده( ,المحكم والمحٌط األعظم) ,مادة "ل ح م" ,ج ,8ص .877ابن سٌده( ,المخصص) ,ج ,6ص.97:
) (65فً (ج)" :فبل ٌوجب".

;;7

()0

من وقؾ بعرفة]

وقد أ ُمر بالوقوؾ فٌها أنه منهً عن أن ٌقؾ فٌما سواها ،ومن ُنهً أن

ٌقؾ ببطن ُعرنة لم ٌإمر بؤن ٌقؾ بؤمكنة الدنٌا كلها ،فافترق األمران .والصحٌح أن المؤمور
بالشًء قد ُنهً عن جمٌع أضداده ،ولٌس المنهً عن الشًء بمؤمور بجمٌع أضداده ،وقد كانت
القدرٌة تقول( :)2إن القدرة على الشًء قدرةٌ علٌه وعلى مثله وخالفه وضده ،ومع ذلك ال
ٌلزمهم أن ٌكون األمر بالشًء أمرا به وبمثله وخالفه وضده.
()8

[الشرح]

قال المفسر :هذه المسؤلة مفتقرة إلى بسط وإٌضاح وكشؾ الؽطاء عن حقابقها؛ حتى
()9

ٌظهر مقصد كل مذهب وما عول علٌه [كل]

فرٌق ,ولم نعلم للشٌخ فٌها مذهبا امتاز به لنفسه,

فنقول :اعلم -وفقك هللا -أن الخبلؾ فً المسؤلة بٌن األشعرٌة وبٌن المعتزلة ,وبٌن األشعرٌة بٌنها,
وبٌن المعتزلة بٌنها ,وقد كنا فٌما مضى عرفنا حقٌقة الضدٌن ,والنقٌضٌن ,والخبلفٌن ,وال أؽٌرٌن,
والمثلٌن( ,):وال ٌنفهم لك المراد من المسؤلة ما لم تحط علما بالضد والؽٌر والمثل ,ثم اعلم قبل
( ;)

الخوض فً المسؤلة أنً لم أحقق ألصحابنا مذهبا انفردوا به ألنفسهم ,والشٌخ ٌوافق [فً]

المسؤلة األشعرٌ أة لفظا ال معنى ,فإن فرعنا فً المسؤلة على أصولنا فً أن لؤلمر صٌؽة وللنهً
صٌؽة؛ فبل ٌكون األمر نهٌا ,وال النهً أمرا قطعا.
وقول الشٌخ" :والقول األول أصح ،وهو قول أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ رضً هللا عنه" ,قال
المفسر :إنما صحح الشٌخ هذا ,وصار إلٌه الشٌخ أبو الربٌع معنى ال لفظا ,وأما من جهة الصٌػ
واأللفاظ فبل ٌصح قطعا؛ فإن صٌؽة األمر "افعل" ,وصٌؽة النهً "ال تفعل" ,فاألول معناه الطلب
إلٌقاع الفعل واكتسابه وقصده وإرادته ,واختٌار إٌقاعه عن تركه ,وهو إٌجاب وإلزام( ,)7ونتابجه
) (6ساقط من (ب) ,والجملة األخٌرة فً (ج) كذا" :أال ترى إلى من وقؾ بعرفات".
) (7فً (ب) و (ج)" :وقد قالت القدرٌة" .للتفصٌل أكثر فٌما ٌتعلق باالستطاعة والقدرة عند المعتزلة ٌنظر :عبد الجبار,
(شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص.895
) (8ساقط من (أ) و (ب).
) (9ساقط من (ب).
) (:سبق فً المجلد األول من هذا الشرح بٌان معنى الؽٌرٌن والمثلٌن والضدٌن والنقٌضٌن والخبلفٌن ,وذكر الشارح فً
معنى الضدٌن والنقٌضٌن ما نصه" :فالضدان ال ٌجتمعان فً محل وال ٌرتفعان منه ,وٌثبتان على المعاقبة؛ كالحٌاة والموت,
والصحة والمرض ,والؽنى والفقر ,والحركة والسكون فً األجسام ,واالسم األعم لهم العرض والحال .والنقٌضان كاأللوان
األبٌض واألسود ,ال ٌقدر اجتماعهما معا فً محل ,وقد ٌثبتان على المعاقبة ,وٌقدر ارتفاع كلٌهما من المحل وٌعاقبهما فٌه
ؼٌرهما ,واالسم األعم لهما اللون"ٌ .نظر :البرادي ,أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهٌم البرادي (حً فً865 :هـ)( ,البحث
الصادق واالستكشاؾ) ,مخطوط ,مصدر سابق ,ج ,6ص6;:و.
);( ساقط من (ج).
) (7فً (أ)" :إٌجاب والتزام".
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الطاعة واالمتثال ,وتوابعه اإلثابة علٌه والمدح والثناء والرضى ,والثانً معناه الترك واإلعراض
()6

وعدم اإلٌقاع ,ونتابجه التحرٌم [والذ ُّم]

والتقبٌح والعقاب والعصٌان والمإاخذة والسخط ,وكٌؾ

ٌكون معنى "افعل" ال تفعل( ,)7ومعنى "ال تفعل" افعل؟ فهذا عٌن التناقض ,إال على مذهب
األشعرٌة فً الكبلم النفسانً وقدمه ,واتحاده وعدم تعدده ,وهو عندهم وصؾ واحد ٌستحٌل فٌه
()9

عندهم التؽاٌر والتآلؾ واالنتضام( ,)8و[هو]

عندهم معنى واحد ,أمر بكل مؤمور ,نهً عن كل

منهً ,خبر عن كل مخبر ,وهذا معنى ما ذكر الشٌخ حكاٌة عنهم ,فالكلمة من هللا تعالى ٌنفهم
():

[منها]

(;)

ألهل األمر أمرهم وألهل النهً نهٌهم ,فالعا ُّم فٌه هو الخاص ,والظاهر هو الباطن

ال

ٌحتمل الوجوه ,فعلى هذا المثال ٌكون األمر نهٌا والنهً أمرا ,فإن الكبلم عندهم معنى قابم فً
النفس ,واألمر عندهم صفة قابمة بذات اآلمر ,والحروؾ واألصوات عندهم دالالت وعبارات,
فٌكون عندهم قول اآلمر" :اخرج" هو معنى ال تترك الخروج ,وكذلك قوله" :ال تخرج" هو معنى
اترك الخروج( ,)7وهذا باطل على التحقٌق على أصولنا ,فإن أهل اللسان وواضعوا اللؽة جعلوا
لؤلمر صٌؽة وللنهً صٌؽة أخرى ,كما جعلوا لخطاب الواحد ولبلثنٌن وللجمع المذكر صورة,
ولخطاب الواحدة ولبلثنتٌن ولجماعة اإلناث صورة أخرى مخالفة للذكور ,اللهم إال أن ٌكون األمر
بالشًء ٌتضمن معنى النهً عن ضده؛ ألن األمر والنهً ضدان ,ال ٌثبتان معا [وال ٌرتفعان
معا]()8؛ كالنفً واإلثبات(.)9

) (6ساقط من (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :أال تفعل".
) (8فً (ب)" :التؽاٌر والتؤلٌؾ واالنضمام" ,وفً (ج)" :التؽاٌر والتؤلٌؾ واالنتضام".
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (أ).
);( فً (أ)" :والظاهر هو الباطل" وهذا تصحٌؾ.
) (7العبارة فً (أ) هكذا" :وكذلك قوله ال تخرج هو ترك الخروج".
) (8ساقط من (أ).
) (9هذا بناء على تعرٌؾ الشارح للضدٌن ,وقد سبق التنبٌه -عند الكبلم على مسؤلة تكلٌؾ المعدوم -أن الشارح قد عكس فً
المعنى بٌن النقٌضٌن والضدٌن ,على ما هو المشهور عند علماء األصولٌ .نظر :البرادي( ,البحث الصادق واالستكشاؾ),
مخطوط ,مصدر سابق ,ج ,6ص6;:و .لبٌان معنى النقٌضٌن والضدٌن والفرق بٌنهما ٌنظرٌ :نظر :ابن حزم( ,التقرٌب
لحد المنطق) ,مصدر سابق ,ص .;9القرافً( ,شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول من األصول) ,مصدر سابق,
ج ,6ص .97الطوفً( ,شرح مختصر الروضة) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .888الجرجانً( ,التعرٌفات) ,مصدر سابق,
ص.669

7;8

قال المازري فً شرح البرهان(" :)6هذه مسؤلة اشتهر اختبلؾ الناس فٌها ,فذهب األبمة من
األشعرٌة إلى أن األمر بالشًء نهً عن ضده ,وكؤن األمر له متعلقان متبلزمان :اقتضاء الفعل
واإلٌقاع ,والنهً عن الترك واالجتناب ,وترك الفعل فعل أ
آخر ,وهذا الفعل هو ترك ضد المتروك,
وهذا هو المشهور من مذهب القاضً ابن الطٌب( ,)7وصار فً آخر أمره إلى أن األمر لٌس هو
نهً عن الضد ولكنه ٌتضمنه ,وإلى هذه الطرٌقة ٌمٌل أكثر الفقهاء ,وخالفوا ابن الطٌب فً مسلك
التضمن ,وذكر بعض أصحاب مالك عنه أنه ٌقول بدلٌل الخطاب ,وأن قوله ٌقتضً أن ٌقول فً
األمر بمثل مقالة الفقهاء ,وأما المعتزلة فإن المشهور عندهم أن األمر لٌس بنهً عن الضد ,ال من
جهة القول وال من جهة المعنى ,وهذه الطرٌقة هً التً اختارها أبو المعالً ,ولكنه مع ذلك خالؾ
األشٌاخ فً نقله عن المعتزلة ,فنقل عنهم أنهم ٌرون تضمن األمر للنهً عن الضد ,على حسب
مسالك الفقهاء ,ولكنهم عنده لما كانوا ٌنفون القول النفسً ,وٌرون أنه ال أمر إال األمر النطقً
اعتقدوا أن العرب وضعت قولها" :قم" لتدل على معنٌٌن تصرٌحا وتلوٌحا ,فالتصرٌح بحكم النص
هو اقتضاء القٌام ,والتلوٌح بحكم اإلشعار وهو النهً عن السكون" .وال ٌكون فً األمر النطقً
األمر نهٌا أصبل ,فافهم ذلك وتحققه ,إال ما ٌعقل من تضمن األمر معنى النهً عن الضد .قال
الشٌخ أبو بكر أحمد بن عمر

()8

م َّنا ,وهو صاحب كتاب الضٌاء(" :)9مسؤلة :واألمر بالشًء نهً

عن كل أضداده ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ الجمعة ,9:فؤمر عز وجل بالسعً نصا ,أفعقل النهً

():

عما ٌضادده؛ مثل

القعود ,واالضطجاع ,وؼٌر ذلك من األشٌاء التً تضادد السعً ,ولٌس البٌع والتزوٌج واألكل
والشراب بؤضداد السعً؛ إذ جابز أن ٌسعى [وٌبٌع فً حال ,وال جابز أن ٌسعى وٌقعد فً حال,
(;)

وجابز أن ٌسعى وٌؤكل فً حال ,وال جابز أن ٌسعى]

()7

األمر بالسعً والجلوس واالضطجاع فً حال أعق أل

وٌضطجع أو ٌجلس فً حال ,فلما تنافى

المخاطبون أن فً أمره تعالى بالسعً إلى

) (6المازري( ,إٌضاح المحصول من برهان األصول) ,مصدر سابق ,ص .777وقد وقع فً المخطوط شًء من السقط
أثبته من الكتاب األصلً.
) (7أبو بكر محمد بن الطٌب بن جعفر الباقبلنً (ت958:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (8أحمد بن عمر بن أبً جابر ,أبو بكر (ت::7:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (9لقد سبق التنبٌه أن كتاب الضٌاء هو من تؤلٌؾ الشٌخ أبً المنذر سلمة بن مسلم العوتبً (ق;-::هـ) ,ونرى الشارح هنا
مرة أخرى ٌنسب كتاب الضٌاء إلى الشٌخ أبً بكر أحمد بن عمر.
) (:فً (ب) و (ج)" :فاعقل النهً".
);( ساقط من (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :عقد" وهو تصحٌؾ.

7;9

الصبلة دلٌبل على النهً عن جمٌع ما ٌضادد السعً من الجلوس واالضطجاع ,والنهً عن الشًء
أمر بضده أو ببعض أضداده ,فإذا كان اإلنسان جالسا فقٌل له" :ال تقم" فله قبل هذا القول أن ٌقوم
وٌقعد وٌضطجع ,فإذا نهً عن واحد وهو القٌام فهو على ما كان علٌه من تصرفه فً حاله ,فإذا
امتنع عن القٌام فله كل فعل ؼٌر القٌام ,وإذا كان ما ذكرناه على ما وصفنا كان إذا أم أر بالشًء
فهو نهً عن كل ضد له( ,)6فإذا نهً عن شًء فله فعل كل ضد له"( .)7قال أبو المعالً فً
التلخٌص(" :)8ومن زعم أن الكبلم ٌنطلق على العبارات والحروؾ المنتضمة -التً هً
األصوات -لم ٌطلق القول بؤن األمر نهً؛ فإن األمر عنده قول القابل "افعل" ,والنهً عنده قول
النهً من طرٌق
القابل "ال تفعل" ,ولكن قال :األمر بالشًء على الجزم ونفً التخٌٌر ٌتضمن
أ
األمر بنفً التخٌٌر؛ ألن األمر على التخٌٌر قد ٌتعلق
عٌن النهً ,وإنما قٌدنا
أ
المعنى ,ولٌس هو أ
بالشًء وضده ,وٌكون الواجب واحدا ال بعٌنه ,وال سبٌل أن تقول فٌما هذا وصفه نهً عن ضده,
إذ قد خ ٌِّر المؤمور بٌنه وبٌن ضده".
عول علٌه الشٌخ
وقوله" :لبال ٌقع النه ًُ عن ضد األمر المندوب" ,فاعلم أنك ال تفهم مرادأ ه وما َّ
صل السوابق والمقدمات التً أذكرها هنا ,وذلك أنا قدمنا فً أول الكتاب أن
أبو الربٌع ما لم تح ِّ
معنى أصول الفقه هً أدلته ,ومعنى الفقه هً العبارة عن معرفة أحكام الشرٌعة( ,)9وحقٌقة
الشرٌعة هً الخطاب الوارد من هللا عز وجل إلى المكلَّفٌن بالتحلٌل والتحرٌم واإلباحة والندب
():

والكراهة ,وهو عٌن أحكام [أفعال]
(;)

األحكام ,حٌث ٌنتفع

أ
تثبٌت هذه
المكلفٌن ,واألصول هً األدلة التً نستفٌد بها
()7

باألدلة فً المسابل الشرعٌة واألحكام الفقهٌة .والمقدمة األولى[ :أن]

تح ِّق أق تقابل األحكام وتضاددها؛ فإن الضدٌن ال ٌثبتان وال ٌرتفعان إال على المعاقبة( ,)8وال بد من
محل ٌتعاقبان علٌه ,إذا زال هذا ثبت فً المحل ضده ,ثم عٌن زوال الزابل هو عٌن ثبوت ضده,
كما أن عٌن ثبوت الثابت هو عٌن زوال الزابل ,واعلم أن الحبلل مقابل للحرام( )9ومضادد له ,فما
) (6فً (ب) و (ج)" :كان إذا األمر بالشًء نهٌا عن كل ضد له".
) (7العوتبً( ,كتاب الضٌاء) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.897
) (8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.967
)ٌ (9نظر :البرادي( ,البحث الصادق واالستكشاؾ) ,مخطوط ,مصدر سابق ,ج ,6ص ;7ظ.
) (:ساقط من (أ).
);( فً (ج)" :حتى ٌنتفع".
) (7ساقط من (أ).
) (8هذا تعرٌؾ للنقٌضٌن أو المتنافٌٌن ,ولٌس تعرٌفا للضدٌن ,حسب ما هو مشهور من معنى الضدٌن والنقٌضٌن ,وقد سبق
التنبٌه علٌه.
) (9فً (ب) و (ج)" :واعلم أن الحرام مقابل للحبلل" فقدم وأخر ,والمعنى ال ٌتؽٌر.
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ثبت تحلٌله انتفى تحرٌمه ,وما أ
ثبت تحرٌمه انتفى تحلٌله؛ إذ حقٌقة التحلٌل ما قال فٌه هللا :هذا
حبلل ,أو تناوله ,أو ما أشبه هذا( ,)6وحقٌقة التحرٌم ما قال فٌه سبحانه :هذا حرام ,أو حرَّ مته ,أو
ما أشبه ذلك ,فالتحلٌل مقابل للتحرٌم ,والحبلل مقابل للحرام ,والشًء ال ٌخلو من أن ٌكون محلبل
النهً مقابلة
أو محرما ,كما أنه ال ٌخلو من أن ٌكون مؤمورا به أو منهٌا [عنه]( ,)7فقد قابل األمر
أ
التضادد ,فؤنتج األمر الطاعة ,وأنتج النهً المعصٌة ,فقابلت الطاعة المعصٌ أة مقابلة التضادد,
()8

فتفرع عن األمر الحتم األمر المندوب إلٌه ,وتفرع عن النهً الجزم [النهً]

المكروه ,فقابل

المكروه المندوب ,وقابل المحتوم المجزوم مقابلة التضادد ,فما قال هللا فٌه :أمرتكم حتما ,أو
فرضته علٌكم ,أو ألزمتكم [به]( ,)9أو أوجبته ,أو أمرتكم به ,أو قارنته قرٌنة التهدٌد والعذاب
والوعٌد على الترك تصرٌحا أو ضمنا؛ فهو واجب فرض[ ,وح ُّده ما فً فعله ثواب وفً تركه
عقاب( ,):وما قال فٌه :أمرتكم به ,ولم ترد معه قرٌنة مشعرة بالعقاب تصرٌحا وال ضمنا؛ فهو
المندوب](;) ,وح ُّده ما فً فعله ثواب ولٌس على تركه عقاب ,وما نهى عنه نهٌا جزما ,أو قارنت
النهً قرٌنة الوعٌد والعذاب على الفعل تصرٌحا أو ضمنا؛ فهو الحرام ,وح ُّده ما فً تركه ثواب
أ
وعلى فعله عقاب ,وما نهً عنه ولم ترد مع النهً قرٌنة مشعرة بالعقاب وال بالعزم على التحرٌم
تصرٌحا وال ضمنا؛ فهو المكروه ,وح ُّده ما فً تركه ثواب ولٌس على فعله عقاب ,وبقً المباح
()8

وسطة بٌن الطرفٌن( ,)7وهو ما قال [هللا]

فٌه عز وجل :أنتم مخٌرون فٌه افعلوا أو اتركوا,

وح ُّده ما لٌس فً فعله ثواب ولٌس على تركه عقاب ,والمحل الذي قلنا فٌه أنه ال ٌخلو عن واحد
أ
شرابط التكلٌؾ
من الضدٌن وعلٌه ٌعتقبان ,فهو فعل المكلَّؾ المؤمور المنهً ,الذي قد استجمع
التً نصصناها ,وهو الذي ٌفعل بإرادة وقصد واكتساب واختٌار.
قال المفسر :المقدمة الثانٌة :أن تعلم أن المح َّل الذي ٌعتقبه الضدان وٌتدافعان علٌه( -)9ألنه ٌستحٌل
عقبل أن ٌخلو عن الشًء وضده -هو أفعال المكلفٌن ,وقد ذكرنا الفرق بٌن الضدٌن وبٌن

) (6فً (ب) و (ج)" :أو تناولوه أو ما أشبه ذلك".
) (7ساقط من (أ).
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (أ) و (ج).
) (:فً (ج)" :وعلى تركه عقاب".
);( ساقط من (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :وٌقال المباح واسطة بٌن الطرفٌن".
) (8ساقط من (ب).
) (9فً (ب) و (ج)" :وٌتواقعان علٌه" وهو تصحٌؾ.
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النقٌضٌن ,فتنبه له ,فإن النقٌضٌن ٌثبتان على المعاقبة [وٌرتفعان جمٌعا ال على المعاقبة](,)6
وٌبقى المحل خالٌا عنهما جمٌعا( ,)7قال المفسر :المقدمة الثالثة :أن تعلم أن نفس خلوِّ المحل عن
الضد هو نفس حلول ضده فٌه ,وهو نفس قبول المحل له ,ولٌست بٌنهما واسطة ,وال معنى
معقول .قال المفسر :المقدمة الرابعة :أن تح ِّق أق أن التكلٌؾ والثواب والعقاب إنما ٌتعلق بما ٌخترع
وٌفعل على مذهب القدرٌة( ,)8وبما ٌكتسب على مذهبنا ومذهب األشعرٌة ,وقد نصصنا على ذلك
فً ؼٌر موضع من كتابنا.
ت المسؤلة على المقدمات أع أر أ
قال المفسر :إذا أع أرض أ
فت المقصد على التعٌٌن ,ومثاله إذا قٌل
()9

لئلنسان" :تحرك" فقد علم [قطعا]
():

الصفة وضدها[ ,وقد]

أنه إذا لم ٌتحرك فبل بد أن ٌسكن؛ الستحالة خلو المكان عن
(;)

علم أنه لٌس تحت [قولنا]

المحل ,وأن لو أمكن أال ٌوجد السكون به لم ٌعذب

()7

"لم ٌتحرك" أكثر من وجود السكون فً

على انتفاء الحركة؛ ألن االنتفاء المحض ال

ٌتعلق به فً الشرع ثواب وال عقاب ,فإذا أوجب هللا علٌك التحرك -وقد تقررت هذه المقدمات-
فإن السكون ال ٌخلو إما أن ٌقال :إنه واجب ,وهذا ال ٌصح؛ ألن فٌه تكلٌؾ المحال ,إذ فٌه الجمع
بٌن الحركة والسكون معا ,أو ٌقال :إنه مندوب ,وهذا ال ٌصح؛ لهذا المعنى أٌضا ,ألن فٌه األمر
بالسكون والحركة معا ,وال ٌصح أن ٌكون مكروها أو مباحا؛ ألن المكروه والمباح ال إثم فٌهما,
وإذا كان السكون ال إثم فٌه إذا فعله ,وقد علم أن ترك الحركة هو نفس السكون ,والواجب ما فً
تركه العقاب؛ اقتضى ذلك خروج الحركة عن حكم الوجوب ,وقد فرضنا أنها واجبة ,فقد استحالت
هذه األحكام األربعة ,فلم ٌبق إال الحكم الخامس وهو التحرٌم ,وهذا هو المطلوب فً الفقه ,وهو
معرفة ما ٌحل وٌحرم ,فإذا ثبت تحرٌم الضد فالمحرَّ م منهً عنه ببل خبلؾ ,فقد ثبت النهً عن
ضد الفعل المؤمور.
()8

قال المفسر :األشعرٌة تؽالط ههنا بما أنبهك علٌه

()6

فً أول المسؤلة ,وٌجعلون نفس األمر [هو]

نفس النهً ,ولٌس كذلك ,وإنما ثبت تحرٌم الضد والنهً عنه من وجه أ
آخر ,فافهمه ,و[هو]( )7قول
) (6ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (7تكرر األمر هنا مرة أخرى ,فما ذكره الشارح هنا هو تعرٌؾ للضدٌن ال النقٌضٌن ,حسب ما هو مشهور.
)ٌ (8نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص.878
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (أ).
);( ساقط من (ب).
) (7فً (أ)" :لم ٌعد على انتفاء الحركة".
) (8فً (ب) و (ج)" :بما نبهتك علٌه".
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الشٌخ" :وذلك أن المؤمور بالشًء ال ٌخلو أن ٌوجب علٌه ضده ،أو ٌُندب إلٌه ،أو ٌُباح له ،أو
ٌُنهى عنه" ,وقد فسرنا ذلك فً المقدمات ,وقوله" :فإن كان ذا أضداد فقد دخلت تلك األضداد فً
النهً" ,وقد فسرنا ذلك فً كبلم الشٌخ أحمد بن عمر( ,)8وأما استداللهم بؤنه لو كان األمر بالشًء
نهٌا عن ضده لزم منه أن ٌكون العالم بالشًء جاهبل بضده؛ فهذا استدالل ضعٌؾ ,ومقاٌسة
واهٌة ,فقد ٌكون العالم بالشًء جاهبل بضده وٌكون العالم بالشًء عالما بضده.
وقوله" :وجمٌع ما اعترضوا به عولوا فٌه على الؽٌر ال على الضد"ٌ ,عنً -وهللا أعلم -أن
()9

الؽٌرٌن ربما ٌكونان

أضدادا؛ كالحٌاة والموت ,والعلم والجهل ,والؽنى والفقر ,فهذه األشٌاء
()7

أؼٌار أضداد( ,):فهذا ؼٌر هذا ,وهذا ضد هذا(;) ,وقد [ٌكون]

الؽٌران ؼٌر أضداد؛ كالمرض

والفقر ,والصحة والؽنى ,فالؽنى ؼٌر الصحة ولٌس بضد لها[ ,والفقر ؼٌر المرض ولٌس بضد
له]( ,)8فالؽٌران ال تثبت لهما األحكام على التساوي ,وهما اللذان ٌص ُّح وجود أحدهما مع عدم
الثانً ,وشروطهما ثبلثة :الوجود ,والحدوث ,والتعدد( .)9فإن الدار والدور أؼٌار ولٌسا
بؤضداد( ,)65وكذلك اللحم واللحمان أؼٌار ولٌسا بؤضداد ,واألمر والنهً بخبلؾ ذلك؛ ألن األمر
والنهً أؼٌار وأضداد ,هذا ؼٌر هذا ,وهذا ضد هذا ,فإن كان األمر حتما فبل ٌصح امتثاله إال
()66

بالكؾ عن جمٌع أضداده ,وقد ذكرنا ذلك فً كبلم الشٌخ أحمد بن عمر ,صاحب [كتاب]

الضٌاء()67؛ كالسعً المؤمور به إلى الجمعة ,وأضداده :الوقوؾ ,والجلوس ,واالضطجاع,
والتوانً ,فبل ٌكون ساعٌا حتى ٌكؾ عن جمٌع ما ذكرنا ,ومثل لك الشٌخ بعرفة وعرنة؛ ألن
الوقوؾ بعرفة فرض ,وهو ركن من أركان الحج ,وإذا وقؾ فً ؼٌرها بطل حجه إجماعا ,وفٌه

) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :أحمد بن عمرو" ,وكذا الموضع الذي بعده.
) (9فً (أ)" :إنما ٌكونان" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (:فً (ب) و (ج)" :أضداد أؼٌار" فقدم وأخر.
);( هذا كله مبنً على تعرٌؾ الشارح للضدٌن والنقٌضٌن.
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9أي ال بد فً الؽٌرٌن من أن ٌكونا :موجودٌن ,حادثٌن ,متعددٌن .وللتفصٌل فً معنى الؽٌرٌن وما ٌتعلق بهما ٌنظر :ابن
حزم( ,التقرٌب لحد المنطق) ,مصدر سابق ,ص.;7
) (65فً (ب) و (ج)" :أؼٌار ولٌس بؤضداد" ,وكذا الموضع الذي بعده.
) (66ساقط من (ب) و (ج).
) (67سبق التنبٌه أن كتاب الضٌاء هو من تؤلٌؾ الشٌخ أبً المنذر سلمة بن مسلم العوتبً (ق;-::هـ).
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التصرٌح بالنهً عن جمٌع األؼٌار ,وال ضد فٌه( ,)6إذ عرفة وسابر البقاع أؼٌار ,ومن نهً أن
ٌقؾ ببطن عرنة فبل ٌإمر أن ٌقؾ بؽٌرها ,وإنما أعلم بؤن عرنة لٌست من حدود عرفة.
ولؤلشعرٌة أن تقول :النهً عن بطن عرنة هو نفس األمر بالوقوؾ فً عرفة ,وقول القدرٌة إنما
هم فٌه على أصلهم فً القدرة قبل المقدور ,وال ٌقع المقدور عندهم إال بعد انقضاء القدرة ,وكذلك
االستطاعة قبل المستطاع( ,)7فالموصوؾ عندهم بالقدرة على القٌام موصوؾ بالقدرة على القعود,
واالضطجاع ,والمشً ,والجري ,وؼٌر ذلك ,وٌوقع ما شاء منها ,ولو اتصؾ بؤنه عاجز عن
القٌام لكان عاجزا عن جمٌعها ,وعلى أصولنا القدرة مع المقدور ,واالستطاعة مع المستطاع,
واإلرادة مع المراد( ,)8وهللا أعلم.

) (6فً (أ)" :واألضداد فٌه" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
)ٌ (7نظر :عبد الجبار( ,شرح األصول الخمسة) ,مصدر سابق ,ص.895
)ٌ (8نظر :أبو الربٌع( ,التحؾ المخزونة) ,مصدر سابق ,ص .867الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.6;8
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()0

[هل ٌجزي فعل المؤمور به من وجه إذا وقع منهٌا عنه من وجه آخر؟]
()2

مسؤلة :وهل ٌجزي

فعل المؤمور به من وجه إذا وقع منهٌا عنه من وجه آخر؛ كالمصلً فً

الدار المؽصوبة ،وفً الثوب المؽصوب ،والماء المؽصوب للوضوء .واعلم أنه قد ٌقع اإلجزاء
وإن فعل الوجه المكروه المنهً عنه ،وقد ٌتفق فً أشٌاء وال ٌتفق فً أخرى؛ كالذي قدمنا من
()3

الصالة فً الدار المؽصوبة ،وقد أجزته

وال ٌعاقب علٌها ،وإنما ٌعاقب على ؼصبه الدار

باالستنفاع بها ،وكذلك ٌعاقب على ؼصبه الثوب الذي صلى به ،والماء الذي تطهر به ،وأما
إخالل الصالة من بعض شروطها؛ كنجس الوضوء( ،)4والثوب النجس( ،)5والصالة قبل الوقت،
أو صلى ؼٌر مستقبل القبلة؛ فهذا ؼٌر مصل البتة ،وٌعذب هذا على تركه الصالة .اعلم أن
مسؤلة الؽصب إنما حدثت بعد الصدر األول ،وقد صدر الصدر األول الذٌن هم الصحابة والتابعون
ومن بعدهم من العلماء ،وفً أٌامهم [ال ُؽصوبات]

()6

فً األرضٌن ،والدور ،والمنازل ،والمنابر،
()٧

والثٌاب ،واألموال السحت والحرام ،وأهله ٌبتدلونه

()٥

ولباسا فلم ٌختلؾ اثنان فً صالة هإالء أنها مجزٌة

بٌن ظهرانٌهم طعاما وشرابا ،وابتذاال
()١

من

أو ؼٌر مجزٌة ،حتى نبػ التنطع

()00

بعض المتحذلقٌن( ،)01فوقع ُ
بعض الفقهاء المسؤلة على وجهها ،ولم ٌقبلوا
الخلؾ ،فؤجرى
ُ
بقول الشذوذ ،وهً عندهم إلى اإلجماع أقرب(.)02

) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7فً (ب) و (ج)" :وهل ٌجوز" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (8فً (ب) و (ج)" :وقد أجزأته" والمعنى واحد.
) (9فً (ب) و (ج)" :كنفس الوضوء" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (:فً (ج)" :والثوب المنجوس" والمعنى واحد.
);( ساقط من (ب).
) (7فً (ب) و (ج)ٌ" :بتلونه".
) (8فً (ب) و (ج)" :ولم ٌختلؾ اثنان فً صبلة وال أنها مجزٌة".
) (9فً الحدٌث( :هلك المتنطعون) .ال أت أن ُّطع :التعمق والؽلو والتكلؾ لما لم ٌإمر بهٌ .نظر :ابن الجوزي ,عبد الرحمن بن
علً بن محمد الجوزي (ت:97:هـ)( ,ؼرٌب الحدٌث) ,تحقٌق :عبد المعطً أمٌن قلعجً ,بدون طبعة ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت697:( ,هـ7559 -م) ,ج ,7ص .968الحمٌري( ,شمس العلوم) ,مصدر سابق ,مادة "التنطع" ,ج ,65ص.;;:5
) (65حأ ذلأقأ الرجل وتحذلأقأ  :إذا أظهر الحذق فادَّعى أكثر مما عنده ,من الحذقٌ .نظر :الحمٌري( ,شمس العلوم) ,مادة
"التحذلق" ,ج ,8ص .6887الرازي( ,مختار الصحاح) ,مادة "حذق" ,ص.67:
) (66فً (ج)" :ولم ٌهتبلوا" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
)ٌ (67فهم من كبلم صاحب المتن هنا أنه ٌمٌل إلى أن النهً ال ٌدل على فساد المنهً عنه ,وأن الصبلة فً الدار المؽصوبة
تقع مجزٌة ,وأن القول بخبلؾ ذلك هو قول شاذ ال ٌعتمد علٌه ,وجعل المسؤلة أقرب إلى اإلجماع .ؼٌر أنه سوؾ ٌؤتً=
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()6

[الشرح]

قال المفسر :تعجبت من الشٌخ كٌؾ أثبت هذه المسؤلة هنا ,وجمٌع من علمت من

األصولٌٌن إنما ٌنص علٌها فً الباب المترجم علٌه" :باب فً النهً هل ٌدل على فساد المنهً
عنه أم ال؟" ,وهً فً أحكام المناهً ,وأثبتها الشٌخ فً أحكام األوامر ,وال شك أنها متداولة بٌن
البابٌن ,إذ هً تضرب بٌد إلى األمر وتضرب بؤخرى إلى النهً ,واألصولٌون قد أؼرقوا فً
النزاع وأكثروا البحث ,ورسم أبو المعالً فً التلخٌص فٌها بابا كبٌرا ,وكذلك ؼٌره من أهل
األصول.
قال أبو المعالً بعد ترجمة الباب(" :)7اعلم -وفقك هللا -أن هذاٌ -عنً النهً هل ٌدل على فساد
المنهً عنه [أم ال]()8؟ -مما اختلؾ فٌه الفقهاء والمتكلمون ,فما ذهب إلٌه الجمهور من أصحاب
مالك ,والشافعً ,وأبً حنٌفة ,وأهل الظاهر ,وطابفة من المتكلمٌن :أن النهً عن الشًء ٌدل على
فساده ,كما أن األمر بالشًء ٌدل على إجزابه ,ثم اختلؾ هإالء؛ فذهب بعضهم إلى أن النهً عن
الشًء دال على فساد المنهً عنه من جهة وضع اللسان ,وذهب آخرون إلى أن النهً إذا ثبت
فإنما ٌعلم فساد المنهً عنه بموجب الشرع ,دون قضٌة لفظ النهً فً اللؽة ,وذهب الجمهور من
المتكلمٌن إلى أن النهً ال ٌدل على الفساد ,كما أنه ال ٌدل على الصحة واإلجزاء" .ثم قال أبو
المعالً فً الباب(" :)9مسؤلة :الصبلة فً الدار المؽصوبة جابزة على مذهب كل من ٌإثر عنه
المذاهب ,فإنهم صاروا إلى أن الصبلة فً األرض المؽصوبة واقعة موقع اإلجزاء ,وذهب

= فً كبلم الشارح ما ٌتعارض مع ما نص علٌه صاحب المتن هنا ,فقد صرح الشارح أن أكثر األصحاب -المشارقة
والمؽاربة -على أن النهً ٌدل على فساد المنهً عنه .ثم إن دعوى اإلجماع بؤن الصبلة فً األرض المؽصوبة تقع صحٌحة
مردودة ,فقد نقل اآلمدي وابن الحاجب وؼٌرهما وجود الخبلؾ فً المسؤلة ,وذكروا فٌها ثبلثة أقوال؛ القول األول :أن
الصبلة فً األرض المؽصوبة تقع صحٌحة ,وهو قول الجمهور .القول الثانً :أنها ؼٌر صحٌحة ,وال ٌسقط الفرض بها وال
عندها؛ قال بذلك الجبابً وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزٌدٌة ,قال اآلمدي :وقٌل إنه رواٌة عن مالك ,ونسبه ابن
الحاجب إلى أكثر المتكلمٌن ,وحكاه المازري عن أصبػ من أصحاب مالك .القول الثالث :أنها ال تصح ,ولكن ٌسقط الفرض
عندها ال بها ,وهو رأي القاضً أبً بكر الباقبلنً ,وتبعه على ذلك الفخر الرازيٌ .نظر :الرازي( ,المحصول) ,ج,7
ص .795اآلمدي( ,اإلحكام) ,ج ,6ص .98اإلٌجً( ,شرح العضد على ابن الحاجب) ,ص .87السبكً( ,رفع الحاجب),
ج ,6ص .:89الزركشً( ,البحر المحٌط) ,ج ,6ص .7;8الشماخً( ,شرح مختصر العدل) ,ص .7;7األنصاري ,أبو
ٌحٌى زكرٌا بن محمد األنصاري (ت97;:هـ)( ,حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً على جمع الجوامع) ,تحقٌق:
حامد عبد هللا المحبلوي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت756;( ,م) ,ج ,6ص.797
) (6ساقط من (أ).
) (7الجوٌنً( ,التلخٌص) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.986
) (8ساقط من (ج) ,ومشطوب علٌه فً (ب).
) (9الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.987
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()6

الجبابً

()7

وابنه

ومن تبعهما من أشٌاعهما إلى أن الصبلة فً األرض المؽصوبة باطلة ,ؼٌر

واقعة موقع اإلجزاء ,وال ٌحكى هذا المذهب عن أحد قبلهما ,إال أن أبا هاشم لما استد َّل علٌه
بإجماع من سبق -على ما نوجهه فً أثناء المسؤلة -قال فً الرد على م َّدعً اإلجماع :كٌؾ ٌستقٌم
اإلجماع وقد ذهب أبو شمر المرجىء

()8

إلى منع الصبلة فً األرض المؽصوبة؟ فلم ٌقدر على

نسبة هذا المذهب ألحد سواه .وأول ما ٌحتاج إلى ذكره فً المسؤلة أن نبٌن لك أن الخابضٌن فٌها
اختلفوا فً أنها من مسابل القطع أو من مسابل االجتهاد ,فذهب بعضهم إلى أنها من مسابل
المعول أنها من مسابل القطع ,ونحن نعتصم على الخصم بإجماع
االجتهاد ,والصحٌح الذي علٌه
َّ
من سلؾ على ما نوضحه ,وهذا ٌفضً إلى القطع" .قال المفسر :الكبلم فً المسؤلة أنها تجوز أو
ال [تجوز]( )9من مسابل األصول ,والكبلم فٌها أنها تجزي إذا فعلت( ):من مسابل االجتهاد.
قال أبو المعالً(;)" :فإن قالوا اتفقنا على أن ما ٌكون معصٌة ٌستحٌل أن ٌكون طاعة ,وحققوا ذلك
بؤن قالوا :من عصى هللا بفعل ٌستحٌل أن ٌكون مطٌعا له بعٌن ما عصاه به ,ومعلوم أن قٌامه فً
صبلته وقعوده وتقل أبه فٌها من ركن إلى ركن؛ أكوان تقوم به فً دار مؽصوبة ,واألكوان الحادثة
فً الدار المؽصوبة اؼتصاب وتعد ,ولو ق ِّدر قاعدا أو قابما ؼٌر مصل كان عاصٌا بقعوده وقٌامه
وشؽله قطرا منها ,والقعود والقٌام فً الدار المؽصوبة محرم إجماعا ,وقٌامه وقعوده فً الصبلة,
وحركاته وسكناته؛ هو جنس قعوده فً ؼٌر الصبلة ,فإذا إنها محرمة ,فالمحرَّ م كٌؾ ٌقع طاعة
مؤمورا به؟ وحققوا ذلك بؤن قالوا :أجمع المسلمون على أن الصبلة ال تجوز إال بنٌة التقرب إلى
هللا ,وكٌؾ تتحقق نٌة التقرب فٌما حرمه هللا؟ وربما ٌفرضون الكبلم فً نٌة الوجوب ,فٌقولون:
من شرط صحة الصبلة نٌة الوجوب ,ونٌة ما ٌقوم مقام الوجوب ,وكٌؾ ٌتحقق الوجوب فٌما
) (6أبو علً محمد بن عبد الوهاب بن سبلم الجبابً (ت858:هـ) ,من أبمة المعتزلة ,سبقت ترجمته.
) (7أبو هاشم عبد السبلم بن محمد بن عبد الوهاب الجبابً (ت876:هـ) ,من أبمة المعتزلة ,سبقت ترجمته.
) (8أبو شمر المرجًء من أتباع إبراهٌم بن سٌار النظام ,كان ٌقول بقول القدرٌة ,وكان ممن جمع بٌن اإلرجاء والقدر ,زعم
أن اإلٌمان هو المعرفة باهلل عز وجل والمحبة والخضوع له بالقلب ,واإلقرار به أنه واحد لٌس كمثله شًء ,ما لم تقم علٌه
حجة األنبٌاء علٌهم السبلم ,فإذا قامت الحجة فاإلقرار بهم وتصدٌقهم من اإلٌمان والمعرفة ,واإلقرار بما جاءوا به من عند
هللا ؼٌر داخل فً اإلٌمان األصلً ,ولٌست كل خصلة من خصال اإلٌمان إٌمانا وال بعض إٌمان ,فإذا اجتمعت كانت كلها
إٌمانا ,وشرط فً خصال اإلٌمان معرفة العدلٌ ,رٌد به القدر خٌره وشره من العبد؛ من ؼٌر أن ٌضاؾ إلى الباري تعالى
منه شًءٌ .نظر :البؽدادي( ,الفرق بٌن الفرق) ,مصدر سابق ,ص .695أبو المظفر( ,التبصٌر فً الدٌن) ,مصدر سابق,
ص .97الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.69:
) (9ساقط من (ب).
) (:فً (ب) و (ج)" :إذا فعله".
);( الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .989باختصار وتصرؾ.
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ٌتحقق فٌه الحظر؟ أم كٌؾ ٌتقرب إلى هللا بما ٌعتقد تحرٌمه؟" والجواب من أبً المعالً(" :)6فإن
صً
قٌل :فما وجه ال َّت أف ِّ

()7

عولتم علٌه فً المسؤلة أنَّ ما ٌكون معصٌة ال
عن هذا اإللزام؟ قلنا :ما َّ

ٌقع طاعة ,وهذا ٌبطل علٌكم بصور ال محٌص لكم عنها ,منها أن من وجب علٌه قضاء دٌن أو
ر ُّد ودٌعة وضاق ووقت الصبلة موسع علٌه؛ فبل ٌجوز له تؤخٌر قضاء الدٌن مع القدرة علٌه ,وال
تؤخٌر ر ِّد الودٌعة بعدما طلبت ,فلو أحرم بالصبلة والحالة هذه أتحكمون بصحة الصبلة ,وهو
بنفس الصبلة تارك لقضاء الدٌن ور ِّد الودٌعة؟ وكذلك لو ضاق علٌه الوقت ,واشتؽل بإنشاء عقد
بتفوٌت ملك أو إنشاء تملٌك حتى فاتته ,ألٌس أنه ال ٌجوز له االشتؽال عن تكبٌرة اإلحرام؟
واشتؽاله بإنشاء أحد العقدٌن حرام وإضاعة للصبلة؟ وهو عاص بذلك معاقب علٌه ,وهذا عقد
محرم منهً عنه ,فما تقولون فٌه أهو صحٌح أو فاسد؟ ثم أنتم تحكمون بصحته ,فإن قٌل :فما
دلٌلكم على وقوع الصبلة فً األرض المؽصوبة موقع اإلجزاء؟ أتثبتون ذلك عقبل أو سمعا؟ قلنا:
ال تدل العقول على أحكام الشرابع ,وإنما الدال علٌها األدلة السمعٌة ,فإن قالوا :فلٌس فً تجوٌز
الصبلة فً األرض المؽصوبة نص كتاب ,وال نص مستفٌض عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم,
فعلى ماذا معولكم؟ قلنا :معولنا على إجماع األمة فً العصر الخالٌة ,قبل ظهور الخبلؾ من أبً
شمر ونوابته المعتزلة ,ووجه تحقٌق اإلجماع أن تقول :الصبلة فً األراضً المؽصوبة كانت
تتفق فً زمان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وفً زمان أصحابه ,وكما نعلم ا ِّ
طراد سابر العادات
التً ال تنخرق فكذلك نعلم أن العصر ال ٌخلو عن تقدٌر ذلك من المؽتصبٌن والمستعلٌن,
المتمسكٌن بضروب العداوان ,ثم لم ٌصر أحد من أهل الحل والعقد إلى إفساد الصلوات فً
األراضً المؽصوبة ,ولم ٌوجبوا قضاءها ,وال ٌسوغ عن المجمعٌن حبُّ الصمت والسكوت على
خبلؾ الحق؛ إذ العصمة تجب لهم كافة كما تجب للرسول علٌه السبلم ,والذي ٌوضح ذلك أن
طابفة من المؽتصبٌن كانوا ٌنٌبون وٌتوبون وٌرجعون عن طؽٌانهم وعدوانهم فً زمان أصحاب
النبً صلى هللا علٌه وسلم ,وفً زمان التابعٌن وتابعً التابعٌن ,وكانوا ٌتبل أفون ما أف أر أط منهم
بالتدارك ,ولم ٌإثر عن أحد من األبمة فً العصر الخالٌة أوجب على منٌب إعاد أة ما فرط من
الصلوات ,وجاحد ذلك ٌقابل بجحد ك ِّل إجماع ,فإن قٌل :ألٌس قد ذهب أبو شمر إلى إٌجاب
القضاء؟ قلنا :إنما استدللنا علٌكم بإجماع قبل الذٌن سمٌتم ,ثم هذا الرجل الذي سمٌتم لم ٌصح كونه
من المجتهدٌن المستجمعٌن للشرابط المذكورة ,فٌع ُّد خبلفه وٌقدح فً عقد اإلجماع ,فبطل ما قالوه.
فإن قٌل :ألٌس قد أجمع المسلمون على أن ؼٌر المؤمور ال ٌتؤدى به المؤمور؟ قلنا :ما قولكم فً
) (6الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص .98:باختصار وتصرؾ.
)ٌ (7قال :تفصَّى اللحم عن العظم إذا تمٌز عنه ,وتفصَّى اإلنسان من البلٌة إذا تخلَّص منهاٌ .نظر :ابن فارس( ,مقاٌٌس
اللؽة) ,مادة " أفصأًأ " ,ج ,9ص; .:5الحمٌري( ,شمس العلوم) ,مادة "التفصًِّ" ,ج ,8ص.:756
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المصلً فً وقت وجوب قضاء الدٌن ورد الودٌعة؟ فإن قلتم :ال تصح صبلته فقد ظهر عنادكم
وخرقكم إلجماع األمة ,وأفضى ذلك بكم إلى القول بؤن كل مدٌون مقتدر على أداء دٌنه متسوِّ ؾ
مماطل ال تصح له صبلة ما بقً علٌه الدٌن ,وهذا ٌكشؾ القناع برد اإلجماع" .قال أبو المعالً(:)6
"ومما نتمسك به فً المسؤلة أن نقول :معاشر الخصوم ,فصلوا لنا مرادكم فً الفساد ,فإن عنٌتم
بذلك أن النهً ٌقتضً التحرٌم؛ فهذا مما نساعدكم علٌه ,إما مصٌرا إلى أن مطلق النهً ٌقتضً
التحرٌم ,أو فرضا للكبلم فً النهً المقٌد بالقرابن الدالة على التحرٌم ,وإن عنٌتم بالفساد أن
المنهً عنه ؼٌر المؤمور به؛ فهذا مما نساعدكم علٌه أٌضا ,وإن عنٌتم بالفساد أن ما وقع منهٌا
عنه تجب إعادته ألجل وقوعه منهٌا عنه ,فالنهً لٌس ٌنبا عن ذلك ال بصرٌحه وال بضمنه ,فإنه
ٌتضمن الزجر عن المنهً فحسب ,وقد أشبعنا القو أل فً ذلك فً الدار المؽصوبة والصبلة فٌها,
كٌؾ وقعت مجزٌة وهً منهً عنها ,ولم ٌقل من ٌعبؤ به من األبمة فٌها باإلعادة".
قال المفسر :أطبق أكثر أصحابنا فٌما علمت -المشارقة والمؽاربة -على أن النهً ٌدل على فساد
المنهً فً أكثر ما وقع فٌه النهً من هللا عز وجل ,وفً أكثر مناهً الرسول علٌه السبلم تحرٌما
وتقبٌحا وإعادة فً الواجبات ,وفرعوا على هذا األصل فً أكثر الصور ,خصوصا فً الفروج,
وجعلوا أكثر ما وقع من ذلك منهٌا عنه محرما على التؤبٌد ,فاس أتقر ذلك فً أبواب النكاح ,وما
ٌتعلق إلٌه من األحكام قبل العقد وبعده ,وكذلك فً الطبلق ,واإلٌبلء ,والظهار ,وأحكام العدأ د
( )7

واالستبراء ,والرضاع ,والخطبة ,وكذلك فً الصبلة والصٌام ,فؤكثر ما وقع منها [منهٌا]
ٌؤمرون فٌه باإلعادة ,فاس أتقر ذلك فً الدٌوان( )8وفً الجوامع كلها ٌتحقق لك ذلك ,وهللا أعلم.

قال أبو المعالً(" :)9فإن قالوا :بٌنوا لنا ما ٌدل على أن المحرَّ أم ٌقع موقع اإلجزاء عند ارتفاع
ؼٌر سقوط الفرض ,وارتفاع المطالبة به والمإاخذة
اإلباحة واألمر ,قلنا :لسنا نعنً باإلجزاء
أ
علٌه ,والدال على ذلك أن ٌخبرنا الربُّ عز وجل ,أو نتوصل إلى إخباره بداللة قاطعة أنً
الفرض عند إقدامكم على هذا الفعل المحرم ,وجعلته آٌة على سقوط الفرض عنكم,
أسقطت عنكم
أ
وهذا ال استبعاد فٌه" .قال المفسر :هذا كله على أصل من ٌجعل النهً ؼٌر دال على فساد المنهً
عنه ,ولم ٌصر إلٌه من أصحابنا إال الشذوذ ,فً المسابل التً نص علٌها الشٌخ فً الباب ,واألكثر
) (6الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.997
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8دٌوان األشٌاخ ,أو دٌوان العزابة ,سبق التعرٌؾ به ,وهو عبارة عن موسوعة فقهٌة فً العبادات والمعامبلتٌ ,قال أنه
فً خمسة وعشرٌن جزءا ,تعاون على تؤلٌفه عشرة من العلماء فً القرن الخامس الهجري.
) (9الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.998
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منهم على المنع فً جمٌع ذلك فافهمه ,وقد استدل أصحابنا وسابر الصابرٌن إلى أن النهً دال
على الفساد بحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم[ ,وهو قوله](( :)6من عمل عمبل لٌس علٌه
()8

أمرنا فهو رد)( ,)7قالوا ال معنى لكونه ردا [علٌه]
()9

علٌه فً المسؤلة ا ِّدعاء [اتفاق]

إال أن ٌكون باطبل ؼٌر مجز ,ومما عولوا

سلؾ األمة ,فإنهم قالوا :ما زال العلماء فً العصر الخالٌة

ٌستدلون على تثبٌت الفساد بظواهر النهً ,وهذا نحو استداللهم على فساد العقود المنطوٌة على
الربا بقوله تعالى :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ البقرة ,778 :وبقوله علٌه
السبلم( :ال تبٌعوا الورق بالورق إال هاء وهاء)( ,):وكذلك اعتمدوا بطبلن نكاح ال ِّشؽار بالنهً
عنه(;) ,وما زالت الصحابة ٌستدل بعضهم على بعض فً طلب الفساد بالنهً( ,)7وما قال أحدهم
فً رد استدالل خصمه أن النهً ال ٌدل على الفساد.
جواب أبً المعالً قال(ٌ" :)8قال لهم :هذا الذي احتملتموه فً النقل ال ٌثبت به اإلجماع ,فإنكم
أومؤتم إلى آحاد من الظواهر ,وزعمتم أن الماضٌن ٌستدلون بها ,وأنتم منازعون فً ذلك إن
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7أخرجه الربٌع ( ,)99باب فً الوالٌة واألمارة ,من حدٌث ابن عباس .ومسلم ( ,)6768كتاب األقضٌة :باب نقض
األحكام الباطلة ور ّد محدثات األمور ,من حدٌث عابشة.
) (8ساقط من (أ).
) (9ساقط من (ج).
) (:أخرجه الربٌع ( ,):7:كتاب البٌوع :باب فً الربا واالنفساخ والؽش .والبخاري ( ,)7677كتاب البٌوع :باب بٌع
الفضة بالفضة .ومسلم ( ,) 6:89كتاب المساقاة :باب الربا .جمٌعهم من حدٌث أبً سعٌد الخدري .ولفظه عند الربٌع أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال( :ال تبٌعوا الذهب بالذهب وال الفضة بالفضة وال البر بالبر إال مثبل بمثل ,وال تبٌعوا
بعضها ببعض على التؤخٌر).
);( أخرج الربٌع بن حبٌب ( ,):69كتاب النكاح :باب فً األولٌاء .من حدٌث أبً سعٌد الخدري عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم( :أنه نهى عن الشؽار ,وهو أن ٌزوج الرجل ابنته لرجل على أن ٌزوج له اآلخر ابنته ولٌس بٌنهما صداق ,وكذلك
األخت باألخت) .قال نور الدٌن السالمً عند شرحه للحدٌث" :قوله( :وهو أن ٌزوِّ ج الرجل بنته لرجل على أن ٌزوِّ ج له
اآلخر ابنته ولٌس بٌنهما صداق ,وكذلك األخت باألخت) هذا تفسٌر للشؽار ,والظاهر أ َّنه مرفوع ,أل َّنه وقع كذلك فً حدٌث
أبً سعٌد عند المص ِّنؾ ,ونحوه أٌضا فً حدٌث أبً هرٌرة عند أحمد ومسلم ,ومثله فً حدٌث نافع عن ابن عمر .وقال
الشافعً :ال أدري التفسٌر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أو عن ابن عمر أو عن مالك .وقال الخطٌب :تفسٌر ال ِّشؽار لٌس
من كبلم النبً صلى هللا علٌه وسلم وإ َّنما هو من قول مالك .قال نور الدٌن :قلت :قد تبٌَّن أ َّنه لٌس من قول مالك ,وال من قول
نافع وال ابن عمر لوجوده فً حدٌث أبً سعٌد وأبً هرٌرة ,فالظاهر رفعه ح َّتى ٌص َّح أ َّنه من قول الراوي" .السالمً( ,شرح
الجامع الصحٌح) ,مصدر سابق ,ج ,ص.
) (7فً (أ)" :فً كل الفساد بالنهً".
) (8الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.:56
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ادعٌتم اإلطباق واالتفاق ,ولعل الماضٌن إنما استدلوا بالمناهً على الفساد إلحاطة علمهم بقرابن
أحوال دالة على الفساد ,فإن قالوا :فلو كانت تلك القرابن لنقلت ,قلنا :ال ٌلزم نقل جمٌع ما ٌستند
العلم إلٌه ,أال ترى أن اإلجماع قد تٌقن وقوعه فً بعض الحوادث مع أنه ال ٌتعٌن نقل ما استند
إلٌه ,وقد سبق فً الجواب ما فٌه مقنع" .وهللا أعلم.
قال المفسر :وقد قال بعض أهل األصول :إن النهً إذا كان فٌه حق لمخلوق فبل ٌدل على فساد
المنهً عنه؛ كالصبلة فً الدار المؽصوبة ,وكالصبلة بثوب الؽصب ,وكالطهارة بماء الحرام,
والتٌمم بتراب الحرام ,والحج ودفع الزكاة وقضاء الدٌون ودفع الكفارات من مال الؽٌر ,فهذا
ومثله إذا وقع فقد ٌسقط به الفرض وتبرأ به الذمة ,وتسقط به العقوبة والمإاخذة من هللا تعالى ,وال
صل مما علٌه من الؽرم ,بالعدد والوزن
ٌقال فٌه إنه ؼٌر ممتثل وال ؼٌر مطٌع ,لكن بشرط أن ٌتن َّ
فٌما ٌضبط بالعدد والوزن؛ كالدراهم والدنانٌر ,وبالكٌل فٌما ٌكال ,وبالوزن فٌما ٌوزن ,أو بالقٌمة
ُّ
وحق التعدٌة( ,)6وفعله فً الوصؾ حرام وؼصب وظلم ومنهً عنه,
فٌما ال ٌنضبط ,وعلٌه التوبة
من حٌث إنه تصرؾ فً ملك الؽٌر بؽٌر حجة ,فصار منهٌا عنه من هذا الوجه ,ومن حٌث إنه
أوقعه أداء للفرض( ,)7وامتثاال لؤلمر ,وطلبا لبراءة الذمة ,والتخلُّص من عهدة األمر ومن
المطالبة بالفرض؛ فهو مؤمور به من هذا الوجه ,فمن ههنا وقعت [الصبلة]
()9

المؽصوبة ,والوضوء ,والتٌمم ,ودفع الزكاة ,والكفارة
():

وال تؤثٌر ,والنهً إنما هو

()8

فً البقعة

مجزٌة ,إذ لٌس للنهً الواقع فٌها تعلق

عن مظلمة الؽٌر وزجرا عن اهتضام حق الؽٌر ,وأما النهً الذي له

تؤثٌر فً العبادة(;)؛ كالنهً عن الصبلة بؽٌر طهارة ,وبالثوب النجس ,وبؽٌر استقبال الكعبة,
وبؽٌر ستر العورة ,وؼٌر ذلك من الشروط التً ال تتم الصبلة إال بها ,فهذا حق من حقوق هللا
تعالى ,وهو مشروط مإثر فً صحة العبادة( ,)7فهذا ٌدل على الفساد وعدم اإلجزاء.
وإن كان الفعل مؤمورا به من وجه آخر فهو فً الحقٌقة منهً عنه ,وتحقٌق ذلك :أن هللا لما أمر
()8

بالعبادات

وافترضها ,شرط فٌها شروطا ال تصح إال بها؛ كالطهارة فً الصبلة ,وستر العورة,

) (6أي حق التعدي ,وهو الحق والضمان الذي ترتب علٌه بسبب تعدٌه.
) (7فً (ب) و (ج)" :أوقعه على أداء الفرض".
) (8ساقط من (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :والكفارات" بصٌؽة الجمع.
) (:فً (أ)" :وإنما النهً إنما هو...إلخ".
);( فً (ب)" :الذي لٌس تؤثٌر فً العبادة" وهذا خطؤ.
) (7فً (ب) و (ج)" :وهو شروط مإثرة فً صحة العبادة".
) (8فً (ب) و (ج)" :بالعبادة" بصٌؽة اإلفراد ,وكذا الموضع الذي بعده.
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()6

وؼٌر ذلك من الشروط التً ال تتم العبادات إال بها ,فبإجماع

من أهل اإلسبلم أنا [إذا]( )7لم نؤت

بها على الصفة المشترطة فٌها فبل ٌشك عاقل أنا ؼٌر ممتثلٌن وال مطٌعٌن؛ ألن االمتثا أل بالكلٌة لم
صل ,وال بربت الذمة من الطلب ,فإن الفعل المفترض علٌنا والمطلوب منا هو الفعل الذي هو
ٌتح َّ
على ما هو به( ,)8فوجب أن تبقى المطالبة حتى توقعه على ما هو به ,وعلى حسب األمر
ومقتضاه ,من ؼٌر مخالفة فٌه.
قال المفسر :هذا كله واضح بٌن ال إشكال فٌه ,وإلٌه إشارات الشٌخ ,وهو [مراده]

()9

ومعنى

كبلمه ,بؤن الفعل إذا كان مؤمورا به من وجه منهٌا عنه من وجه آخر؛ فإنه ٌعتبر فً النهً هل
هو محرم أو مكروه؟ وٌعتبر أٌضا فً األمر هل هو فرض أو ندب؟ وال بد أن ٌكون مؤمورا به
من ؼٌر الوجه الذي هو فٌه منهً عنه ,وكذلك أن ٌكون منهٌا عنه من ؼٌر الوجه الذي هو مؤمور
ؼٌر المؤمور به ,فؤما أن ٌكون منهٌا عنه من حٌث إنه مؤمور به
به ,وال بد أن ٌكون المنهً عنه أ
فمحال ,وهللا أعلم.
وقول الشٌخ" :اعلم أن مسؤلة الؽصب إنما كانت بعد الصدر األول" إلى تمام النكتة ,حتى ذكر
"المناٌر" بالٌاء الموسمة باثنتٌن من أسفل ,وهو تصحٌؾ "المنابر" بالباء الموسمة بواحدة ,ومعنى
"نبػ" :أي عبل وؼلب ,و" ُّ
التنطع" :البحث واالستقصاء ,و"التحذلق" :اشتقاقه من الحذاقة ,وزادوا
():

فً اللفظة البلم وؼٌرها

(;)

ضربا من التؽٌٌر ,لٌنبهوا على تؽٌٌر المعنى وتهجٌته

بالزٌادة فٌه,

وتعاطً ما لٌس من معناه؛ كقول الزمخشري فً نوادره فً "ال ُّشقدؾ" و"ال ِّشقندأ اؾ"( .)7وفً
التحذلق نوع من الرشق والهمز فافهمه ,وٌشٌر به الشٌخ -وهللا أعلم -إلى الجبابً وابنه أبً هاشم
وأبً شمر المرجىء وأتباعهم من المعتزلة.

) (6فً (أ)" :فبل إجماع" وهذا خطؤ.
) (7ساقط من (ب).
) (8كذا فً األصل ,ولعله حصل تصحٌؾ ,والمعنى :أن الفعل المفترض علٌنا والمطلوب منا فعله على ما هو به.
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ج)" :وزادوا فً اللفظ البلم وؼٌروها...إلخ".
);( فً (ب) و (ج)" :وتهجٌنه" بحرؾ النون بدل التاء.
) (7عبارة الزمخشري كما فً الكشاؾ" :ومما طنّ على أذنى من ملح العرب أنهم ٌسمون مركبا من مراكبهم بال ُّشقدؾ ,وهو
مركب خفٌؾ لٌس فً ثقل محامل العراق ,فقلت فً طرٌق الطابؾ لرجل منهم :ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل العراقً,
فقال :ألٌس ذاك اسمه ال ُّشقدؾ؟ قلت :بلى ,فقال :هذا اسمه ال ِّشقندأاؾ ,فزاد فً بناء االسم لزٌادة المسمى" .الزمخشري,
(الكشاؾ) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.:5
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وقوله" :وهً" ٌعنً المسؤلة "إلى اإلجماع أقرب" ,فكؤنه تش َّكك واستراب ما نقله أبو المعالً من
اإلجماع فً االحتجاج على المعتزلة فً بطبلن الفساد بذلك ,ولم ٌقطع فً المسؤلة بؤنها أصولٌة
كما نقلنا ذلك قبل ,وٌفهم من كبلمه أنه توقؾ ,ولم ٌقطع فٌها بشًء ,وهللا أعلم.
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()0

[الواجبات التً ٌتلبس بها المندوب]

س بها المندوب؛ كإطالة القٌام فً الصالة
فصل :مسؤلة :واختلفوا فً الواجبات التً ٌتلب ُ
والركوع والسجود والخشوع ،والقدر الزابد على الكافً فً القراءة ،والثٌاب ،والسر ،والجهر،
والتحمٌد ،والتسبٌح ،والتكبٌر ،وؼٌر ذلك ،وفً جمٌع الفرابض من بر الوالدٌن ،وصلة األرحام،
واستسمان الضحاٌا والهداٌا

()2

واجب ،وهو قول أصحابنا وقول
ضهم :الكل
ٌ
واستؽالبها ،قال بع ُ

المعتزلة .واألشعرٌة :القدر الزابد ندب( ،)3وهذا القول أعجب إلً ،والقدر الزابد معروؾ ﮋ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ مرٌم ،64 :وأٌضا لو كان واجبا للزم استحقاق العقاب على ترك شًء منه ،فلما
()4

رأٌناه وقد ٌقتصر على ثالث آٌات [منه]
()5

اآلخرون :إن هللا [قد]

ندب ،وقال
وتجزٌه علمنا أن ما زاد على الثالثة
ٌ

بعض الواجبات واجبا
أوجب السجود على المصلً ،ومحال ٌ أن ٌكون
ُ

وبعضها ندبا ،فكذلك كل مؤمور به مفوض إلٌنا ،فؤقول :إن هللا تعالى قد أوجب علٌنا الصالة
وجعل لها أصوال وأركانا ال تتم إال بها ،فمن أخل بشًء منها عامدا انتقضت صال ُته ،أو ساهٌا
استدرك وسجد للسهو .وجعل فٌها أشٌاء واجبات أكٌدات ،فمن تعمد ترك شًء منها أعاد
صالته( ،)6وإن سها سجد للسهو .وجعل فٌها فضابل مندوبا إلٌها ،من أحرزها أ ُجر ،ومن تركها
لم ٌُإزر .وأما حٌث ال ٌنفصل ُ الفرض من النفل؛ كؽالء الضحاٌا ،واألفضل فً الصدقات،
وال ُمثمنُ ( )٧فً الرقاب ،فاهلل أعلم ،ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﮊ األنعام.5١ :
()8

[الشرح]

قال المفسر :أصل هذه النكتة هو اختبلفهم فً أحكام األفعال؛ هل ٌدخل بعضها فً

بعض أم ال؟ فقول أصحابنا وقول المعتزلة :أنه ال ٌدخل حكم فً حكم؛ ألن ذلك ٌوجب اجتماع
) (6العنوان من إضافة المحقق.
) (7الهأديُّ والهأديٌ ,ثقل وٌخفؾ :ما أهدٌت إلى مكة ,وكل شًء تهدٌه من مال أو متاع فهو هأديٌ .نظر :الفراهٌدي,
(العٌن) ,مصدر سابق ,مادة "هدي" ,ج ,9ص .77ابن درٌد( ,جمهرة اللؽة) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.;89
)ٌ (8نظر :السبكً( ,اإلبهاج) ,ج ,6ص .667األسنوي( ,نهاٌة السول) ,ج ,6ص.98
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ج).
);( فً (أ)" :لم ٌعد صبلته" والظاهر أنه تصحٌؾ.
) (7أي أكثرها ثمناٌ .قال :أثمنأ الشًء ,فهو أثمٌن ومثمن :إذا كثر ثمنهٌ .نظر :ابن درٌد( ,جمهرة اللؽة) ,مصدر سابق,
مادة "ث م ن" ,ج ,6ص.988
) (8ساقط من (أ).
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النقٌضٌن ,وهو محال ,والندب نقٌض الوجوب ,فكٌؾ تكون عبادة واحدة مشتملة على مؤمور
معاقب علٌه ومؤمور ؼٌر معاقب علٌه ,فٌكون المكلَّؾ مؤمورا بؤمرٌن مختلفٌن من وجه واحد فً
مؤمور واحد ,ولو كان الزابد على القدر المجزي مندوبا لنص هللا علٌه ,وجعل للواجب حدا
محدودا ٌنتهً إلٌه ,ولما كان اسم القرآن ٌطلق على القلٌل والكثٌر فً قوله تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﮊ المزمل 75 :د َّل على أن التقدٌر فً ذلك مفوض إلى المكلَّؾ ,فما أوقعه من ذلك فقد
امتثل به األمر وأدى به الواجب.
وقوله" :وأٌضا لو كان واجبا للزم استحقاق العقاب على ترك شًء منه" ,قال المفسر :إنما ٌلزم
ذلك لو كان القدر المجزي منصوصا على تحدٌده؛ كسابر العبادات المعٌنة المحدودة ,فٌكون
المخل بشًء من حدودها عاصٌا معاقبا على الترك ,فؤما والحال هذه واألمر مفوض إلٌه فبل ,بل
التقدٌر مفوض إلى اختٌار المكلَّؾ ,فما أوقعه من قلٌل أو كثٌر فهو الواجب علٌه ,وتبرأ به الذمة,
وٌسقط به الفرض.
وقوله" :فلما رأٌناه وقد ٌقتص ُر على ثالث آٌات وتجزٌه علمنا أن ما زاد على الثالثة ندب" ,قال
المفسر :هذا مختلؾ فٌه وهو من المظنون( ,)6وال ٌسوغ االستدالل به فً مسابل القطع ,وهذا من
فنّ الفقه ولٌس له متعلق باألصول ,وقد قٌل بآٌتٌن ,وقد قٌل بآٌة واحدة ,ومما شنع الفقهاء على أبً
حنٌفة قوله :لو اقتصر المصلً على ﮋﯳ ﮊ الرحمن ,;9 :فركع وسجد ,ثم قام إلى الثانٌة
ثم قال :ﮋﯳ ﮊ الرحمن ,;9:فركع وسجد ,ثم كذلك فً [سابر]

()7

صبلته ولم ٌزد علٌه

أجزأه(.)8

) (6فً (ب) و (ج)" :الظنون".
) (7ساقط من (أ).
) (8رأي أبً حنٌفة أن من قرأ فً كل ركعة من صبلته بآٌة واحدة تامة فقد أجزأه ,سواء كانت طوٌلة أم قصٌرة ,وٌحتج
بقوله تعالى" :فاقرأوا ما تٌسر من القرآن" (المزمل ,)75:فالمؤمور به قراءة ما تٌسر علٌه من القرآن واآلٌة القصٌرة من
القرآن حقٌقة وحكما ,أما حقٌقة ال ٌشكل ,وأما حكما ,فإنها تحرم قراءتها على الجنب والحابضٌ .نظر :السرخسً,
(المبسوط) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .776الكاسانً( ,بدابع الصنابع) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .667البخاري( ,المحٌط
البرهانً) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.798

78:

قوله" :وقال اآلخرون :إن هللا تعالى قد أوجب السجود على المصلً ومحال ٌ أن ٌكون بعض
الواجبات واجبا وبعضها ندبا؛ فكذلك كل مؤمور به مفوض إلٌنا" ,قال المفسر :هذا هو المذهب
()6

األقٌس واألقوى فً النظر واالعتبار ,والعجب من الشٌخ رضً هللا عنه

عند أصحابنا ,و[هو]

وح أك أم فً عبادة واحدة بحكمٌن؟ مع أن مذهبه فٌما
من أٌن رجح قول األشعرٌة فً هذه المسؤلة ,أ
مضى من كبلمه( )7أن األمر المطلق على الوجوب ,فقلب القضٌة ههنا ظهرا لبطن.
وأما قوله" :وأقول :إن هللا تعالى قد أوجب علٌنا الصالة وجعل لها أصوال وأركانا ال تتم إال بها"
إلى قوله" :من أحرزها أ ُجر ومن تركها لم ٌُإزر" ,قال المفسر :إنما فرض علٌك المسؤلة على
وجه االستدالل واالحتجاج ,والتمثٌل والتصوٌر للمسؤلةٌ ,رٌد أن الصبلة عبادة واحدة مؤمور بها
()8

بؤمر واحد ,فجعل [هللا]

فٌها أشٌاء أركانا ال تتم إال بها ,فمن ترك منها شٌبا عامدا أو ناسٌا

أبطلها وال تجبر بسجود الوهم ,وجعل فٌها أشٌاء دون ذلك أكٌدات تجبر مع تركها بالنسٌان
()9

[بسجود الوهم ,وجعل فٌها أشٌاء مستحبات ال تفسد الصبلة بتركها]

وال ٌلزم فٌها سجود السهو,

أ
رأٌت اآلن كٌؾ اشتملت عبادة واحدة على واجب فرض وواجب مإكد ونفل .قال المفسر:
فقد
فٌقال له :اسم الفرض والوجوب ٌعم ذلك كله ,وهو الذي ٌعقد علٌه المصلً نٌته ,وٌدخل به
الصبلة مع تكبٌرة اإلحرام ,وٌدخلها بنٌة الوجوب والفرض ,واألداء ,واالعتقاد والتقرب بها أنها
كلها عبادة مفترضة ,وال ٌعتقد فٌها ندبا وال نفبل ,ولم ٌرو عن أحد أنه ٌعتقد فً الصبلة المفروضة
فرضا وندبا جمٌعا ,فهذا تناقض.
وقوله" :وأما حٌث ال ٌنفصل الفرض من النفل؛ كؽالء الضحاٌا ،واألفضل فً الصدقات" إلى آخر
الباب ,قال المفسرٌ :لزم من ظاهر كبلمه اعتقاد إلزام الضحاٌا فرضا وحتما على حد الفرض
واإللزام ,وهذا ال نعرفه فً مذاهب أصحابنا ,والضحٌة سنة مإكدة ,مؤمور بها على الندب
والترؼٌب ,ال على الحتم والوجوب( .):وأما األفضل فً الصدقات ,والمثمن فً الرقاب؛ فإنما

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ب) و (ج)" :فٌما مضى من كبلمنا".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (:اسم الضحاٌا ٌطلق أٌضا على ما ٌهدٌه الحاج فً منى ,والذي ٌظهر من كبلم صاحب المتن أنه أراد "بالضحاٌا" الهدي
الواجب بالتمتع أو بالقران على قول بعض العلماء ,وقد صرح به قبل ذلك عند قوله" :واستسمان الضحاٌا والهداٌا
واستؽبلبها" ,وهللا أعلم بمرادهٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مصدر سابق ,ج ,8ص;;.7
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()6

تتحقق الصدقات ههنا

فً الزكاة [المفروضة]( ,)7وتتحقق الرقاب فً الكفارات الواجبات؛ مثل

كفارة القتل ,وكفارة الظهار ,وجمٌع ذلك واجب ,وهللا أعلم ,وقالت األشعرٌة :الزابد على القدر
()8

المجزي حكمه حكم الندب ,ففٌه الثواب فً الفعل

وال عقاب على الترك؛ إذ لو شاء المكلؾ

القتصر على القدر المجزي فٌكون ممتثبل طابعا ؼٌر عاص ,مثابا ؼٌر معاقب ,فالزابد على القدر
الذي تحصل به براءة الذمة ال ٌصح وصفه بالوجوب؛ إذ لو كان واجبا حتما لم تحصل براءة
الذمة دونه ,ولوجب العقاب على تركه ,وهللا أعلم.

) (6فً (أ)" :فإنما نتحقق آفات ههنا" وٌظهر أن فً الكبلم تصحٌفا.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :فله الثواب على الفعل" والمعنى فً العبارتٌن واحد.
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باب أحكام النهً
()0

اعلم أن [ ُجل]

ٌ
مندرجة فً أحكام األمر ،وحده القول ُ ال ُمقتضى به ترك الكسب،
أحكام النهً

وقد تقدم االختالؾ فٌه عند ذكرنا األمر هل له صٌؽة أم ال ،فقولنا :إن األمر والنهً لهما صٌؽة،
وقول األشعرٌة :ال صٌؽة لهما( ،)2وأن النهً عندنا مقد ٌم على أحد محتمالته ،فهو األصل وؼٌره
الفرع( ،)3فقد خلق هللا الخلق لنا ،وخلقنا ألجل العبودٌة ،وخلق الكالم ألجل التكلٌؾ ،والتكلٌؾ
هو األمر والنهً ،فال ٌنبؽً أن ٌتقدم على األمر والنهً شً ٌء من محتمالته ،ومحتمالته تر ُد
على التحرٌم ،وهو النهً المطلق؛ كقوله عز وجل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ النساء ،36 :ﮋﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ األنعام ،050 :ومنه التنزٌه كقوله :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ
البقرة ،23٧:وقوله :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ النور 22 :اآلٌة،
وجاء على الدعاء :ﮋﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ البقرة 2٥6 :إلى آخر السورة ،وجاء
على التكوٌن()4؛ كقوله تعالى :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ المإمنون ،01٥ :وعلى التسلٌة:
ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ النحل ،02٧ :وعلى قطع الطمع :ﮋﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ األنبٌاء ،03 :وعلى الموعظة :ﮋﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ آل عمران ،0١٧ - 0١6 :ﮋ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕﮊ التوبة ،55 :وهذه المحتمالت كلها تحتاج إلى قرابن ،ولو قلنا :إن مطلق النهً
()5

ٌحتاج

()0

معه إلى قرٌنة؛ لكان خطاب المالك القاهر العبد الذلٌل

دلٌال على أعظم قرٌنة ،كٌؾ

) (6ساقط من (ب).
) (7إنما قالوا ذلك لتثبٌتهم الكبلم النفسً ,وسوؾ ٌؤتً تفصٌله فً كبلم الشارح ,وقد سبق ذكر الخبلؾ فً المسؤلة عند
الكبلم عن األمر هل له من صٌؽة أم ال؟.
)ٌ (8رٌد بالنهً :النهً المطلق ,الذي هو التحرٌم -كما سٌؤتً بعد قلٌل ,-فالتحرٌم هو األصل فً النهً ,وؼٌره الفرع,
واألصل مقدم على الفرع ,وال ٌصار إلى الفرع إال بدلٌل.
) (9سٌؤتً فً كبلم الشارح أن هذا تصحٌؾ ,وأن الصواب" :وجاءت على التهوٌن".
) (:فً (ج)" :ال ٌحتاج...إلخ" ,وٌبدو أن "ال" النافٌة أدرجت فً الكبلم سهوا.
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والظاهر عند العرب أن نفس الصٌؽة ٌ
دالة على األمر والنهً؟! ولوال ذلك لبطلت المعانً ،واختل
البٌان ،وظهر المثل فً اختالط الراٌب( )2والحلٌب.
الناظر المتؤم أل والباحث المفكر عن كثٌر
الشرح :قال المفسر :قد ذكرنا فً كتاب األوامر ما ٌؽنً
أ
من البحث فً معانً النهً ,فإن األمر والنهً متقاببلن ,فبل تفرض فً ممكن "افعل" إال وٌمكن
أن تقابله بـ"ال تفعل" ,وال ٌستحٌل ذلك عقبل وال شرعا ,وقانون الشرع هو المٌزان الفارق ,وكما
كان األمر المطلق ٌقتضً الوجوب واإللزام على أصولنا فكذلك النهً المطلق ٌقتضً الزجر
والتحرٌم ,وكما أن صٌؽة "افعل" تصرؾ إلى وجوه من المصارؾ إذا وجدت قرٌنة ,أو مقدمة,
أو شرط ,أو تقٌٌد بصفة أو تابعة توجب صرفه ,فكذلك النهً ٌصرؾ بالقرابن إلى وجوه من
المصارؾ التً ذكرها الشٌخ فً الباب ,وجمٌع ما ذكرناه فً أحكام األمر فهو ٌتحقق على الضد
()8

فً أحكام النهً ,فإذا قلنا :حقٌقة األمر اقتضاء الطاعة بفعل المؤمور به؛ فنقول فً [حقٌقة]

النهً اقتضاء الطاعة بترك المنهً عنه ,والنهً عند األشعرٌة معنى فً النفس ,وال ٌرجع إلى
العبارات ,كاألمر القابم بنفس اآلمر.
وقول الشٌخ -رضً هللا عنه" :-وقد خلق هللا الخلق لنا وخلقنا ألجل العبودٌة" ,فً هذا إشارة
إلى أن الشٌخ -رضً هللا عنهٌ -عتقد أن األشٌاء قبل ورود الشرع على اإلباحة( ,)9وهو الذي علٌه
ج ُّل المشاٌخ ,مصٌرا إلى قوله تعالى :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرة 79 :حتى
ٌرد التحرٌم بما حرم ,فما خلقه لنا فهو لنا ,وال نحتاج فٌه إلى إذن كما زعم من ادعى أن األشٌاء
(;)

على الحظر .وقوله" :وخلقنا ألجل العبودٌة( ,")5أي لٌتخذنا عبٌدا

ٌستعبدنا باألمر والنهً,

والوالٌة
ٌختبرنا بالطاعة والمعصٌة ,لنستوجب المدح والذم ,والثواب والعقاب ,والسخط والرضا ,أ
والعداوة .وقوله" :وخلق الكالم ألجل المخاطبة لنا"( ,)7فلوال المخاطبة لم نفهم األمر وال النهً,
) (6فً (ب) و (ج)" :خطاب الملك القاهر للعبد الذلٌل" والمعنى واحد.
) (7رابأ الَّلبأن ٌأروب رأ وبا إذا أخثرأ  ,وقٌ أل الرّابب الَّذي ٌم أخض أفٌخرأ ج زبدهٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,ص .978ابن
سٌده( ,المحكم والمحٌد األعظم) ,ج ,65ص.878
) (8ساقط من (أ).
) (9مسؤلة حكم األشٌاء قبل ورود الشرع سبق الكبلم عنها ,وقد سبق أن الناس اختلفوا فٌها على ثبلثة أقوال :منهم من قال
إن األشٌاء قبل ورود ال شرع على اإلباحة وأنه هو األصل ,وهو ما فسر به الشارح هنا كبلم صاحب المتن ,ومنهم من قال
إنها على الحظر ,ومنهم من قال بالتوقؾ حتى ٌرد الدلٌل.
) (:فً (ب)" :وخلقنا ألن العبودٌة" وهو تصحٌؾ ,وقد مر كبلمه فً المتن.
);( فً (ب) و (ج)" :أي اختبرنا عبٌدا".
) (7الذي فً المتن" :وخلق الكبلم ألجل التكلٌؾ".
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ولم تقم لنا وال علٌنا الحجة ,وال عرؾ تكلٌؾ ,وال تحلٌل وال تحرٌم وال إباحة ,وال وعد وال
وعٌد ,وال مدح وال ذم ,وال تحسٌن وال تقبٌح ,فكان الؽرض المطلوب فً هذا كله األمر والنهً؛
()6

ألنه [هو]

()7

حقٌقة التكلٌؾ ,وبالتكلٌؾ ٌقع الجزاء فً اآلخرة ,فلذلك وجب أن ال ٌقدم

على

األمر والنهً شًء ,وجملة المصارؾ التً تصرؾ إلٌها صٌؽة النهً قد نص علٌها الشٌخ -
رضً هللا عنه -على التمثٌل والتعٌٌن ,فبل ٌحتاج إلى زٌادة.
وقوله" :وجاءت على التكوٌن :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ المإمنون ,"01٥ :قال المفسر :هذا
()8

تصحٌؾ من النساخ ,إنما هو [على]

التهوٌن ,من التصؽٌر واإلهانة واالحتقار ,و"التسلٌة":

التعزٌة والتهوٌن والتصبٌر ,وإراحة النفس بذلك ,وقوله فً القرٌنة فً خطاب القاهر للمقهور,
وخطاب العزٌز للذلٌل ,والعظٌم للحقٌر باألمر والنهً؛ إنه فً ذلك أعظم القرابن لئلٌجاب
()9

واإللزام ,واإلؼبلظ والزجر والتحرٌم ,ولو لم ٌكن كذلك إذا عدمت القرابن فبل فابدة إذا لؤل َّبهة
والعظمة والعزة والقهر.
قال المفسر :هذا إنما ٌعرض

():

دلٌبل على الواقفٌة؛ فإنهم قابلون بالوقؾ فً النهً المطلق كما فً

األمر المطلق ,ولم ٌصرفوه إلى مصرؾ من المصارؾ ,والظاهر عند العرب أن لفظ الصٌؽة دال
على األمر والنهً ,فإذا قال السٌد لعبده" :قم" فتوقؾ عن القٌام ,وقال لم أعلم أنك ح َّت أ
مت قٌامً,
وقلت لعلك إنما ندبتنً إلى القٌام أو أخٌرتنً فٌه(;)؛ إذ لم تقع إلًَّ منك قرٌنة استدل بها على
عزٌمتك فً قٌامً ,فعاقبه على المخالفة والتخلؾ والتوقؾ ,وألزمه عصٌان األمر؛ ألٌس هذا
ؼٌر مستقبح عقبل وال شرعا؟ وكذلك على هذا المثال لو نهاه عن القٌام وقال له" :ال تقم"
مستقٌما أ
[فقام]( ,)7وقال لم تقع إلً منك قرٌنة استدل بها على أنك منعت قٌامً عزٌمة حتما ,ألٌس هذا

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ج)ٌ" :تقدم".
) (8ساقط من (ب).
) (9األبَّهة :بالضم والتشدٌد للباء ,العظمة والكبر والبهاء ,كما سبق بٌانهٌ .نظر :الفراهٌدي( ,كتاب العٌن) ,مصدر سابق,
مادة "أبهة" ,ج ,9:ص .98:ابن منظور( ,لسان العرب) ,مصدر سابق ,مادة "أبه" ,ج ,68:ص.9;;:
) (:فً (ب) و (ج)" :إنما ٌفرض".
);( فً (ب) و (ج)" :ندبتنً إلى القٌام وخٌَّرتنً فٌه".
) (7ساقط من (ج).
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أٌضا عاص أٌحسن تؤدٌبه وعقابه عقبل وشرعا؟ وإال فما فابدة فهم الخطاب إذا؟ وما فابدة تعلقه
أ
بالمخاطب؟ ومن اعتقد [خبلؾ]( )6هذا فهو الذي اختلط الراٌب بالحلٌب( ,)7وهللا أعلم.

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ج)" :فهو إلى خلط الراٌب بالحلٌب".
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[هل النهً زجر كله أم فٌه تؤدٌب؟]
()0
تؤدٌب؟ قال بعضهم :إن نهً هللا عز
مسؤلة :اختلؾ الناس فً النهً هل هو زج ٌر كله أو [فٌه]
ٌ

الزجر والتؤدٌب كنهً الرسول صلوات هللا علٌه ،وقال بعضهم :إن نهً هللا عز
ٌقع فٌه
ُ
وجل ُ
()2

زجر]
وجل [ ٌ

كله ،وهو األصل ،وروي عن ابن عباس -رضً هللا عنه -أنه قال[ :إن]
()4

زجر كله ،فلٌس فٌما ٌُعصى هللا به
هللا عز وجل
ٌ
()6

كبٌر ،والذي قال فً النهً بالتؤدٌب

()3

نهً

صؽٌر( ،)5فؤثبت جمٌع ما نهى هللا عنه أنه
()٧

ٌقول ُ ؼٌر ممتنع [فً]

نهً هللا عز وجل أن ٌكون

تؤدٌبا ،مقابلة ألمره تؤدٌبا ،ومن أبطل التؤدٌب فً النهً أبطله فً األمر ،ورد حكم النوافل إلى
الندب والدعاء( ،)٥ورد حكم الصؽابر إلى الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -والمسلمٌن ،وفً
()١

مناهً الرسول -علٌه السالم -ومناهً المسلمٌن

تكون عنده الصؽابر ،وكل ما نهى هللا عنه

كبٌر.
()65

[الشرح]

قال المفسر :قوله" :اختلؾ الناس فً النهً هل هو زجر كله؟" فإنما ٌص ُّح هذا فً

مناهً القرآن ,فإنك إذا استقرٌت مناهً القرآن وجدت أكثرها إنما ٌدل على الزجر والتحرٌم ,ومع
أكثرها قرابن الوعٌد والتهدٌد ,ومن حٌث إن المنهً عنه ال تكون مقارفته إال معصٌة ,إما صؽٌرة
أو كبٌرة ,قال سبحانه :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ النساء,69 :
ومراد الشٌخ بهذا النهً هو النهً المطلق الذي لم ٌتصل به قرٌنة تصرفه إلى بعض المصارؾ,
فاألصل فٌه التحرٌم لٌقا أبل به األمر المطلق؛ حٌث األصل فٌه الوجوب والحتم ,وقول ابن عباس:
"لٌس فٌما ٌعصى هللا به صؽٌر" فٌه دلٌل أن الذنوب كلها منهً عنها متوعد علٌها ,وهً على
درجات ,فما من ذنب إال وهو باإلضافة إلى ما هو دونه كبٌر ,وباإلضافة إلى ما فوقه صؽٌر ,وقد
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) ,وفً (ج)" :نهً كله" وهو تصحٌؾ.
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (ب) و (ج)ٌ" :عصى له به" وهو تصحٌؾ.
)ٌ (:نظر :الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,م ,6ج ,7ص .:7 ,:9ابن حجر( ,فتح الباري شرح صحٌح
البخاري) ,مصدر سابق ,ج ,65ص.959
);( فً (أ)" :والذي قال بالنهً فً التؤدٌب".
) (7ساقط من (أ).
) (8الدعاء هنا بمعنى الترؼٌب ,أي أن هللا تعالى دعاهم إلى فعل النوافل ,بمعنى رؼبهم فٌها.
) (9مناهً المسلمٌن ,كؤنه ٌعنً بالمسلمٌن هنا جماعة المسلمٌن ,وعلى رأسهم والة األمر ,وأهل الحل والعقد.
) (65ساقط من (أ).
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()6

قال أوٌس القرنً

()7

-رضً هللا عنه -ل أهرم بن حٌان

[فٌما ٌوصٌه](ٌ" :)8ا أهرم ال تنظر ص أؽ أر

ذنبك وانظر أع أظ أم أة من عصٌت"( ,)9ومن ههنا جعلت األزارقة

():

المعاصً كلها كبٌرا كفرا

شركا(;) ,واستدلوا بقوله تعالى[ :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ النساء ,69 :وبقوله تعالى]( :)7ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﮊ الجن ,78 :قالوا :إن النهً ع َّم المعاصً كلها ,وكل منهً عنه فمقترفه
عاص ,وفعله عصٌان ومعصٌة ,فؤجٌبوا بؤن قال هللا عز وجل :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮊ النساء 86 :فوجب

()8

تكفٌر الصؽابر باجتناب الكبابر ,وقد شملهن النهً

) (6أوٌس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو المرادي القرنً ,الزاهد المشهور .أدرك النبًّ صلّى َّ
هللا علٌه وسلم ولم ٌره.
وروى عن عمر وعلً ,وروى عنه بشٌر بن عمرو ,وعبد الرحمن بن أبً لٌلى .ذكره ابن سعد فً الطبقة األولى من تابعً
أهل الكوفة ,أخبر به النبًّ صلّى َّ
هللا علٌه وسلم قبل وجوده ,وشهد صفٌّن مع علً ,وكان من خٌار المسلمٌن ,قٌل :أسلم
أوٌس على عهد النبًّ صلّى َّ
هللا علٌه وسلم ولكن منعه من القدوم برّه بؤمهٌ .نظر :ابن سعد( ,الطبقات الكبرى) ,ج;,
ص .759ابن األثٌر( ,أسد الؽابة) ,ج ,6ص .886الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج ,9ص .69ابن حجر( ,اإلصابة) ,ج,6
ص.8;5
) (7هأرم بن حٌان العبدي البصري ,من صؽار الصحابة ,أحد العابدٌن .حدث عن عمر .وروى عنه الحسن البصري
وؼٌره .أولًأ بعض الحروب فً أٌام عمر وعثمان بببلد فارس .قال ابن سعد :كان عامبل لعمر ,وكان ثقة ,له فضل وعبادة.
وقٌل :سمً هأرما ألنه بقً حمبل سنتٌن حتى طلعت أسنانه .قٌل إنه قدم هرم دمشق فً طلب أوٌس القرنًٌ .نظر :ابن سعد,
(الطبقات الكبرى) ,ج ,7ص .99ابن عبد البر( ,االستٌعاب) ,ج ,9ص .6:87الذهبً( ,سٌر أعالم النبالء) ,ج ,9ص.98
ابن حجر( ,اإلصابة) ,ج; ,ص.968
) (8ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (9نظر :ابن عساكر( ,تارٌخ دمشق) ,مصدر سابق ,ج ,9ص.998
) (:فرقة من فرق الخوارج ,كفروا علٌا بسبب التحكٌم ,وكفروا عثمان ,وطلحة ,والزبٌر ,وكفروا القعدة عن القتال من جملة
المحكمة األوابل .وقالوا :تحرم التقٌة فً القول والعمل ,وحكموا على مخالفٌهم بالشرك ,واستباحوا دماءهم وأموالهم ,وقالوا
ٌجوز قتل أوالد المخالفٌن ونسابهم ,وأنكروا حد الرجم على الزانً المحصن ,وقالوا بؤن أطفال المشركٌن فً النار مع
آبابهم ,وحكموا على مرتكب الكبٌرة بؤنه كافر كفر شرك ,خارج من الملةٌ .نظر :البؽدادي( ,الفرق بٌن الفرق) ,مصدر
سابق ,ص .;7الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .668الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق ,ج,7
ص.778
);( فً (ب) و (ج)" :كلها كبابر كفرا وشركا".
) (7ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :فؤوجب".
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جمٌعا الصؽابر والكبابر ,فؤسقط المإاخذة إذا لم ٌصرّ ( ,)6والصؽابر تصٌر كبابر باإلدمان
واإلصرار علٌها ,وقد قال بعض أصحابنا :إن نهً هللا عز وجل ٌكون فٌه التؤدٌب لقوله تعالى:
ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ البقرة ,787 :وهذا على الترؼٌب ولٌس على العزم والزجر ,وكذلك
النوافل على هذا القٌاس؛ ألنها طاعات[ ,والطاعات]

()7

مؤمور بها ,ومرؼب فٌها ,ومندوب

[إلٌها]( ,)8ومدعو إلٌها ,وقال بعضهم :ال تقع الصؽابر فٌما نهى هللا عنه ,وجمٌع ما نهى هللا عنه
()9

فهو كبٌر ,وما نهى [عنه]

الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -فٌقع فٌه الكبٌر والصؽٌر ,وكذلك
():

مناهً المسلمٌن ٌقع فٌها الزجر والتؤدٌب ,وما نهى عنه المسلمون ولم أٌحجروا فٌه

ففاعله

عاص ومعصٌته فً الحكم صؽٌرة ,وما نهى عنه المسلمون وحجروا علٌه فبل ٌجوز فعله ,ومن
فعله ففعله حرام بعد الحجر وفاعله عاص ,وعصٌانه كبٌرة ,وٌبرأ من فاعل ذلك إن لم ٌرجع
وٌتب(;) ,وكذلك فً مناهً الرسول -علٌه السبلم[ -لقوله تعالى]( :)7ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮊ النساء.66: :
فابدةٌ :عتبر األمر بؤحد ثبلثة أشٌاء :بدخول األلؾ على الفعل( ,)8وبمدح الفعل والفاعل( ,)9وبذكر
الثواب على الفعل .أما دخول األلؾ على الفعل فقوله :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ البقرة,98 :
وأما مدح الفعل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ العنكبوت ,9: :وأما مدح الفاعل:
ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ األعراؾ ,6:7 :وأما ذكر الثواب على الفعل :ﮋﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

) (6فً (ب) و (ج)" :إذا لم ٌصروا" بواو الجماعة.
) (7ساقط من (أ).
) (8ساقط من (أ) و (ج).
) (9ساقط من (أ).
) (:فً (ب)" :ولم ٌحجروا عنه".
);( فً (ب) و (ج)" :إن لم ٌرجع وٌثبت".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (8عنً األلؾ فً قولك" :افعل" ,أي فعل األمر المتثل فً صٌؽة "افعل" ,فكؤن األلؾ لما دخلت على الفعل جعلته لؤلمر.
) (9فً (ج)" :وبمدح الفعل وبمدح الفعل والفاعل" ,وهو تصحٌؾ.
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ﯩﮊ النساء .68 :وٌعتبر النهً بؤحد ثبلثة أشٌاء :بدخول التاء واأللؾ والبلم على
الفعل( ,)6وبذم الفعل والفاعل ,وبذكر العقوبة على الفعل .أما دخول التاء واأللؾ والبلم :ﮋﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ البقرة ,77 :ﮋ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ الذارٌات ,:6 :و ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﮊ النساء ,676 :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ النساء ,676 :وأما ذم الفعل :ﮋﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﮊ لقمان ,68 :وذم الفاعل :ﮋﯙ ﯚ ﯛﮊ البقرة ,77 :وأما ذكر
العقوبة عند الفعل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ المابدة .77 :ومناهً هللا
()7

عز وجل على وجهٌن؛ أحدهما :ما نهى [هللا]

عنه لعلل فً أنفسها ,وال ٌجوز انقبلبها إلى

اإلباحة؛ كتحرٌم ذوات المحارم من النساء ,وتحرٌم الزنى لعلة اختبلط النسل واألنساب ,وتحرٌم
القتل لعلة إبقاء النفوس ,وكذلك ؼٌرها من أخذ األموال ,وتحرٌم الخمر والمٌسر واألنصاب
واألزالم لعلة إٌقاع الشٌطان العداوة والبؽضاء بٌن الناس ,وعلة الص ِّد عن ذكر هللا وعن الصبلة,
وما أشبه ذلك ,مما ال ٌجوز انقبلبه إلى اإلباحة والتحلٌل .والوجه الثانً من المناهً والمحرمات:
هو ما نهى هللا عز وجل عنه لعلل هً ؼٌرها؛ كتحرٌم المٌتة ,والدم ,ولحم الخنزٌر ,وما أهل لؽٌر
هللا به ,فتحرٌم هذه [األشٌاء]

()8

لعلة الوجود واالستؽناء( ,)9فمهما زال عنه االستؽناء والوجود

ووقع علٌه االضطرار بالجوع والمخمصة والحاجة زال التحرٌم وثبتت اإلباحة ,وحل أكلها لمن
اضطر ,واختلفوا فٌمن اضطر إلٌها لتنجٌة النفس من القتل ,فمن قال علة إباحتها تنجٌة النفوس من
الموت أجاز له أكلها لتنجٌة النفس من القتل ,ومن قال علة إباحتها تنجٌة النفس من ضرر الجوع
والمخمصة ال ؼٌر لم ٌجز له أكلها ,وهللا أعلم.

)ٌ (6عنً التاء واأللؾ والبلم فً قولك" :ال تفعل" ,أي النهً المتمثل فً صٌؽة "ال تفعل".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (أ).
) (9كون التحرٌم فً المٌتة والدم ولحم الخنزٌر لعلة الوجود واالستؽناء ,هذا فٌه تجوز ,ولعل الشارح إنما ذكر ذلك حتى
ٌبنً علٌه كبلمه البلحق.
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[داللة النهً على فساد المنهً عنه]
()0

فصل :واختلفوا فً النهً هل ٌدل على فساد المنهً [عنه]

أم ال؟ قال بعضهم :النهً ٌدل

على فساد المنهً عنه ،وقال ؼٌره :ال ٌدل ،واستدل األول بقول رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم( :-من عمل عمال لٌس علٌه أمرنا فهو رد)( ،)2واألصل أن األمرٌن جمٌعا ممكنان ،ولكل
()3

واحد موضع ،أما األول فٌنقض علٌه بالمطلق ثالثا ،وقد نهً عنه ،ولن ٌنفسخ
()4

وإن فسخوه خالفوا

هذا الطالق،

أصلهم وفارقوا اإلجماع ،وٌنتقض علٌهم بالصالة فً الدار المؽصوبة،

والثوب المؽصوب ،والوضوء بالماء المؽصوب ،كما قدمنا ،وهو من األمور المعفو عنها لهذه
()5

األمة ،وكثٌ ٌر من هذه األمور المنهً [عنها]

أجزناها وأبطلنا بها كثٌرا من األمور

الصالحات()6؛ كطالق البدعة ،ولؽٌر السنة( ،)٧وقد أمضٌناهما ،والحج بالمال الحرام ،وإخراج
الزكاة من المال الحرام ،وهذا كله إن تاب ورجع وأدى وأصلح أن لٌس علٌه إعادة ،وكذلك
نفقات األزواج ،وقضاء الدٌون الواجبات.
()8

[الشرح]

()9

قال المفسر :إذا صح النهً عن العبادة هل ٌقتضً

ذلك فسادها وإعادتها إن وقعت

على الوجه المنهً عنه أم ال؟ وذلك مثل صٌام الشك إن وقع ,وقد نهى هللا عنه فً قوله تعالى:
) (6ساقط من (ج).
) (7سبق تخرٌجه.
) (8فً (ج)" :ولن ٌفسخ".
) (9فً (ب)" :قادوا" ,وفً (ج) بٌاض.
) (:ساقط من (ب).
);( فً (ج)" :األمور الطالحات".
) (7طبلق السنة :هو أن ٌطلق الرجل امرأته طلقة واحدة فً طهر لم ٌجامعها فٌه ,وطبلق البدعة ما سوى ذلك ,وهو أن
ٌطلق الرجل امرأته فً حال الحٌض ,أو فً طهر قد جامعها فٌه ,أو أن ٌطلقها أكثر من طلقة دفعة واحدةٌ .نظر :الجناونً,
أبو زكرٌا ٌحٌى بن الخٌر بن أبً الخٌر الجناونً( ,كتاب النكاح) ,تحقٌق :علً ٌحٌى معمر ,بدون طبعة ,أعده للنشر:
سلٌمان أحمد و محمد ساسً ,بدون تارٌخ ,ص 869وما بعدها .واألصل فً هذا ما روي عن عبد هللا بن عمر رضً هللا
عنهما :أنه طلق امرأته وهً حابض ,على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,فسؤل عمر بن الخطاب رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم عن ذلك ,فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :مره فلٌراجعها ,ثم لٌمسكها حتى تطهر ,ثم تحٌض ثم تطهر ,ثم
إن شاء أمسك بعد ,وإن شاء طلق قبل أن ٌمس ,فتلك العدة التً أمر هللا أن تطلق لها النساء) .أخرجه الربٌع ( ,):79كتاب
الطبلق والخلع والنفقة .والبخاري ( ,):7:6كتاب الطبلق :باب قول هللا تعالىٌ" :ا أٌها النبً إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة" .ومسلم ( ,)6976كتاب الطبلق :باب تحرٌم طبلق الحابض بؽٌر رضاها وأنه لو خالؾ وقع الطبلق
وٌإمر برجعتها .جمٌعهم من حدٌث عبد هللا بن عمر.
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (ب) و (ج)" :هل ٌتضمن...إلخ".
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ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ الحجرات ,6 :فهذا ٌدل على الفساد من حٌث إنه
()6

فعل وقع [على]

خبلؾ المشروع ,فإن كانت اآلٌة فً النهً عن صوم ٌوم الشك على قول من

ٌقول فهو فاسد()7؛ ألنه وقع على خبلؾ المشروع ,والمشروع الصوم على الٌقٌن ال على الشك؛
ألن الشك جهل ,والجهل ال ٌوجب عبادة وال ٌبطلها على األصح ,وقال سبحانه :ﮋﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮊ البقرة ,68::وقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-صوموا لرإٌته وأفطروا
()8

لرإٌته)

الحدٌث ,وهذا لم ٌقطع بؤن الهبلل مربً ,فدل النهً على الفساد من هذا الوجه ,وكذلك

النهً عن الصبلة سكران ,فالنهً فٌه ٌدل على الفساد؛ ألنها عبادة وقعت على ؼٌر صفة الصبلة
المشروعة ,إذ السكر ٌنافً الخشوع والتقرب واإلخبلص وإحكام النٌة وفهم الخطاب ,ال سٌما وقد
قال ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ النساء ,98 :وكذلك النهً عن المواصلة ,فإنه ٌدل على بطبلن المنهً
عنه وفساده؛ حٌث وقع خبلفا للمشروع وهو قوله ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ البقرة ,687:قال ابن رشٌق فً شرح المستصفى(" :)9ذهب
جماهٌر العلماء إلى أن النهً ٌقتضً فساد المنهً عنه ,وخالؾ فً ذلك كثٌر من المعتزلة وبعض
الفقهاء ,والمختار التفصٌل ,فنقول :تارة ٌتعلق الحكم بكون الفعل مشروعا ,وإذا وقع منهٌا عنه فبل
ٌفٌد حكمه ,فٌلزم منه فساد المنهً عنه؛ كالذبح من القفا ,والذبح مشروع من اللَّ َّبة( ,):والذبح من
القفا منهً عنه وال ٌفٌد الحلٌة ,وكذلك ما أهل لؽٌر هللا به ,فإنه ال ٌفٌد حلٌة الذبح المشروع
المؤمور به ,وتارة ٌكون الحكم مقرونا بصورة الفعل ,فبل ٌضر وقوعه منهٌا عنه ,كالذبح فً اللبة
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7روى مسروق عن أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها أن هذه اآلٌة نزلت فً النهً عن صوم ٌوم الشكٌ .نظر:
الواحدي ,أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي النٌسابوري (ت9;8:هـ)( ,الوسٌط فً تفسٌر القرآن المجٌد) ,تحقٌق:
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت696:( ,هـ6999 -م) ,ج ,9ص .6:5البؽوي( ,معالم
التنزٌل) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .889ابن عطٌة( ,المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز) ,مصدر سابق ,ج,:
ص.699
) (8أخرجه البخاري ( ,) 6959كتاب الصوم :باب قول النبً صلى هللا علٌه وسلم( :إذا رأٌتم الهبلل فصوموا ,)...ومسلم
( ,)6586كتاب الصٌام :باب وجوب صوم رمضان لرإٌة الهبلل .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
) (9ابن رشٌق( ,لباب المحصول فً علم األصول) ,ج ,7ص.:99
) (:اللَّبَّة :موضع القبلدة من الصدر ,واللَّبَّة :المنحر ,والنحر فً اللَّبَّة كالذبح فً الحلقٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة
"نحر" ,ص .6676ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,ج ,:ص.755
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والحلق ,فإنه إذا وقع من أهل الذكاة [فً الحٌوان المخصوص حصلت الذكاة وأفادت الحلٌة ,سواء
()6

كانت بفعل منهً عنه؛ كالذكاة]

بسكٌن الؽٌر ,وفً شاة الؽٌر ,فإن النهً ال ٌدل على الفساد".

قال المفسر :وهذا شبٌه بما نقلناه من قبل أن النهً إذا كان فً حق هللا أفاد الفساد ,وإذا كان فً
حق اآلدمٌٌن فبل ٌدل على الفساد؛ ألن النهً ٌنجبر بفعل اآلدمٌٌن؛ كإذن المالك ,ومحاللته,
وإسقاط المطالبة .قال المفسر :وهذا أصل تكثر فروعه ؼٌر أن المذهب عند أصحابنا فساد المنهً
عنه فً أكثر الصور ,وقد ؼلوا فً هذا ,وامتازوا به عن سابر مذاهب أهل اإلسبلم ,حتى نسبوا
به إلى الؽلو فً الدٌن ,وهم إنما صاروا فً ذلك إلى ما هو المح َّقق من س أٌرهم والمعروؾ من
أحوالهم ,وهو التحرج والتمسك باألقوى فً الشرع ,والبعد من الشكوك وشبه االحتماالت,
والمبلزمة والمحافظة على االحتٌاط ,والتباعد عن الوقوع فً المحذور ,وال تقع منهم معاملة مع
هللا تعالى إال على الوجه األكمل ,وال ترى فً ال ِّن أحل والدٌانات أه أل مذهب هدوا إلى هذا ال َّسمت
ؼٌرهم ,والمنصؾ المراقب هلل ٌعرؾ لهم فضلهم فً ذلك ,والجاهل
ووفقوا إلى هذه الطرٌقة
أ
[الؽرُّ

()7

()8

أو المتجاهل]

الؽمر

()9

تراه ٌكذب بهذا الحدٌث وٌزدرٌه ,وٌضرب عنه صفحا وٌخفٌه

():
الع أندأ ة قلت:
الح أسدأ ة أ
وٌوارٌه[ ,ولً] فٌه وفً أمثاله من أ

الشمس مشرقة عٌنا فإن ؼربـــت  ...ع َّم البسٌط أة فً آفاقها السَّـــــــــدأؾ

(;)
()7

ولٌس ٌنقصها جهل الجهول بهـــا  ...فالعمً عمً وعٌن الشمس منكشؾ
()8

وأما تطرٌق [الشٌخ]

اإلمكانٌن وتوجٌهه األمرٌن()9؛ فلم ٌنصؾ فً ذلك أصحابه ,ولم ٌصدق

الجملة؛ فإن من ال ٌرى الفساد -وهم األشعرٌة وسابر السنٌة -قالوا فً المسؤلة( :)65معاشر
) (6ساقط من (ب).
) (7الؽرُّ  :الذي لم ٌجرب األمور مع حداثة السن ,والجمع :أؼرار ,وهو كالؽمرٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة "ؼر",
ج ,9ص; .89ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "ؼرر" ,ج ,:ص;.6
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9الؽمر :كالؽرّ ,وهو الذي لم ٌجرب األمور ,كما سبقٌ .نظر :المصدر السابق.
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( فً (ج)" :السدود" وهو تصحٌؾ كما هو ظاهر.
) (7فً (أ) و (ب)" :منكسؾ" وٌظهر أنه تصحٌؾ إذ ال ٌتناسب مع المعنى المقصود من البٌت.
) (8ساقط من (أ) .ومعنى تطرٌق الشٌخ اإلمكانٌن :أي تسوٌؽه لهما معا.
)ٌ (9شٌر هنا إلى ما ذكره صاحب المتن من تجوٌز األمرٌن معا ,وٌعنً باألمرٌن :داللة النهً على فساد المنهً عنه ,وعدم
داللته على ذلك ,ونص عبارته كما سبق فً المتن قال" :واألصل أن األمرٌن جمٌعا ممكنان ,ولكل واحد موضع ,أما األول
فٌنقض علٌه بالمطلق ثبلثا وقد نهً عنه... ,إلخ".
)ٌ (65نظر :الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.997
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صلوا لنا قولكم فً الفساد فً مقتضى النهً ,فإن عنٌتم أن المنهً عنه ٌقتضً التحرٌم
الخصوم؛ ف ِّ
مع القرابن الدالة على التحرٌم فهذا مما نساعدكم علٌه ,وإن عنٌتم بالفساد أن المؤمور به خبلؾ
المنهً عنه فهذا أٌضا مما نساعدكم علٌه ,وإن عنٌتم بالفساد أن المنهً عنه تجب إعادته ألجل
وقوعه منهٌا عنه فالنهً ال ٌدل على ذلك بصرٌحه وال بضمنه؛ فإنه ٌتضمن الزجر عن المنهً
فحسب ,فؤما أن ٌتضمن إعادة مثله فبل ,ثم ما قولكم فً الصبلة فً الدار المؽصوبة ,وفً التٌمم
()6

واالؼتسال والصبلة بثوب الؽصب ,والحج وقضاء الدٌون والتبعات

بمال الؽٌر ,ألٌس قد وقع

جٌمع ذلك موقع اإلجزاء وهو منهً عنه محرم فعل جمٌعه وفاقا؟ فإذا طابت نفس المالك إما
بعوض رضً به فً الفابت ,أو بالعناء ,أو بالكراء ,أو بالمحاللة وإسقاط التباعة؛ انجبر جمٌع ذلك
()7

وطاب ,ثم [ما]

قولكم فً المطلق فً الحٌض ,والمطلق ثبلثا بلفظ واحد ,والمراجع ضرارا

والمطلق فً المرض ,وطبلق السكران ,وؼٌر ذلك من الصور ,ألٌس جمٌع ذلك منهٌا عنه؟ ثم لم
ٌ ِّ
إثر النهً فً إبطال شًء من ذلك كله( ,)8فؤٌن قولكم :النهً ٌدل على فساد المنهً عنه؟.
فالجواب لهم فً جمٌع ذلك :أن النهً ال ٌخلو أن ٌكون
():

حكمه ,فإن وقع فً منطوق به

()9

فً منطوق بحكمه أو فً مسكوت عن

والعصٌان ومخالف أة الشرع؛ كالذي
أفاد النهً تحرٌ أم الفعل
أ

نصصتم ,فبل اعتراض على الشرع بإبطال وال جواز ,فقد أمر رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
(;)

ابن عمر بالمراجعة حتى تطهر ,واجتمعت األمة على إمضاء طبلق السكران [بالشراب]

عقوبة؛ ألنه هو المتسبب فً زوال عقله( ,)7ثم على سابر الصور ,وإن وقع فً مسكوت عن
حكمه أفاد التحرٌ أم والفسادأ  ,حتى ٌتضح خبلؾ ذلك بداللة ٌجب التسلٌم عندها والمصٌر إلٌها.

) (6فً (ب) و (ج)" :والتباعات" والمعنى واحد.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :فً إبطال جمٌع ذلك كله".
) (9العبارة فً (أ)" :ال ٌخلو النهً أن ٌكون...إلخ".
) (:فً (ج)" :فً منطوق بحكمه".
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7دعوى اإلجماع على إمضاء طبلق السكران مردودة ,وقد نقل الخبلؾ فً ذلك ؼٌر واحد ,منهم المروزي وابن المنذر
والطحاوي وؼٌرهم ,قال العبلمة المروزي فً اختبلؾ الفقهاء" :واختلفوا فً أحكام السكران؛ فقال سفٌان واألوزاعً ومالك
وعامة أهل الكوفة :عتقه وطبلقه جابز ,وكذلك قال الشافعً وأبوعبٌد .وقال ربٌعة وعبٌد هللا بن الحسن واللٌث بن سعد
وإسحاق وأبو ثور :ال ٌجوز طبلقه وال عتقه" .والخبلؾ موجود أٌضا حتى عند اإلباضٌة أنفسهم ,نعم ذهب جمهور اإلباضٌة
إلى إمضاء طبلقه عقوبة له كما قال الشارح هنا ,إال أن مذهب ابن بركة وأبا الحسن البسٌوي التفرٌق فً السكران ,فإن كان
ٌعً ما ٌقول فٌقع طبلقه ,وإن كان سكره مطبقا بحٌث ال ٌعً ما ٌقول فبل ٌقع طبلقه ,وهو فً ذلك بمثابة المجنون ,وإلى
هذا الرأي مال العبلمة الشقصً فً منهج الطالبٌن ,والقطب اطفٌش فً شرح النٌلٌ .نظر :المروزي ,أبو عبد هللا محمد=
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وقوله فً المطلق ثبلثا" :إن فسخوه قادوا أصلهم"( ,)0فقد رشق
()8

[ههنا]

()7

الشٌخ -رضً هللا عنه-

رشقة وهو بصٌر بمكان الرشقة ,فإن أبا حنٌفة فسخه وقاد أصله وخرق اإلجماع(,)9

وقوله فً األمور المعفوة لهذه األمة

():

فإنما ٌعنً به قوله :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ البقرة ,78; :فسره فً بعض مصنفاته
وتكلم علٌه كبلما مفٌدا ,صرح فٌه بؤن معنى "إن نسٌنا" تركنا ,ومعنى "أخطؤنا" تعمدنا ,لكن هذا
كله معفو عنه لهذه األمة بشرط التوبة النصوح ,والتنصل باألداء أو باالستحبلل ,أو كان معدما
(;)

رجع إلى هللا بنٌة صادقة ورؼبة ودعاء فً أن ٌرضً عنه الخصوم

من فضله وخزابنه

المملوءة ورحمته الواسعة؛ إذ له الكل ومن عنده الكل ,وإلٌه ٌعود الكل ,وهو ٌرث األرض ومن
علٌها وإلٌه ٌرجعون ,وهو خٌر الوارثٌن.

= بن نصر بن الحجاج المروزي (ت799:هـ)( ,اختالؾ الفقهاء) ,تحقٌق :د محمد طاهر حكٌم ,ط ,6أضواء السلؾ-
الرٌاض6975( ,هـ7555 -م) ,ص .775الطحاوي ,أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة المصري الطحاوي (ت876:هـ),
(مختصر اختالؾ العلماء) ,تحقٌق :د عبد هللا نذٌر أحمد ,ط ,7دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت6967( ,هـ699; -م) ,ج,7
ص .985ابن بركة( ,الجامع) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .679الشقصً( ,منهج الطالبٌن) ,مصدر سابق ,ج; ,6ق,6
ص .858اطفٌش( ,شرح النٌل) ,مصدر سابق ,ج ,69ص.6
) (6هذا بناء على ما جاء فً النسخة (ب) ,والذي فً (أ)" :خالفوا أصلهم" ,وقد سبق التنبٌه علٌه عند المتن .ومعنى قوله:
"قادوا أصلهم" :أي هدموا أصلهم .وال أق أود :القصاص ,وهو أقتل القاتل بدل القتٌلٌ .نظر :ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة
"قود" ,ج ,8ص.877
) (7الرأ شق :الرمً وقد رأ أشقته بال أنبل أأرشقه رأ شقاٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة "رشق" ,ج ,:ص .87الجوهري,
(الصحاح) ,ص.999
) (8ساقط من (أ).
) (9عبارة صاحب المتن كانت فً المطلق ثبلثا هل ٌثبت طبلقه أم ال ,وقد أورد هذا المثال على سبٌل اإللزام لمن ٌقول بؤن
النهً ٌدل على فساد المنهً عنه ,ولم ٌذكر فً المتن أبا حنٌفة وال ؼٌره ,وال أدري كٌؾ ذكر الشارح هنا أبا حنٌفة ,وأنه قد
خالؾ اإلجماع ,مع أن كتب الحنفٌة نصوصها صرٌحة بؤن المطلق ثبلثا بكلمة واحدة طبلقه واقع ,وتبٌن منه زوجته ,وأنه
عاص بذلكٌ .نظر :السرخسً( ,المبسوط) ,مصدر سابق ,ج; ,ص .:7الكاسانً( ,بدابع الصنابع) ,مصدر سابق ,ج,8
ص; .9العٌنً ,أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العٌنً (ت8:::هـ)( ,البناٌة شرح الهداٌة) ,تحقٌق :أٌمن صالح
شعبان ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6975( ,هـ7555 -م) ,ج ,:ص.789
)ٌ (:شٌر إلى قوله صاحب المتن" :وهو من األمور المعفو عنها لهذه األمة".
);( فً األصل" :فً أن ٌتحمل وٌرضً عنه الخصوم" ,ولعل فً الكبلم تصحٌفا.
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[من دخل زرع ؼٌره أو أولج فرجه فً فرج حرام]
فصل :وأما من دخل فً زرع ؼٌره ،أو أولج فرجه فً فرج حرام أو برك على إنسان ال ٌستقل
عنه إال بكسر أضالعه ،وال ٌخرج المولج إال بلذة اإلخراج ،وال ٌخرج من المزرعة إال بفساد
الزرع ،قد اختلؾ الناس فً هذه المسؤلة؛ فبعضهم ٌقول :ال مخرج له وال مولج ،قد انسد عنه
باب الخٌبة ،إن أقام أقام فً معصٌة ،وإن زال زال فً معصٌة( ،)0وهم مع
باب التوبة ،وفُتح له ُ
ُ
ذلك مكلفون مؤمورون منهٌون ،وال ٌحط عنهم إن أوتؽوا

()2

أنفسهم وأوبقوها

()3

شٌبا مما حرم

هللا علٌهم ،وقال بعضهم :لهم التوبة بعموم قوله تعالى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ
طه ،٥2:وقوله تعالى :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﮊ النور.30 :
()9

[الشرح]

قال المفسر :هذه المسابل جرت عادة األصولٌٌن الفقهٌٌن والمتكلمٌن بالخوض فٌها,

وكثر النزاع والمناقضة فٌها بٌن السنٌة والمعتزلة ,ووجدت فً البرهان -فً األصل ال فً
(;)

الشرحٌ -قول(" :):وٌظهر الؽرض بمسؤلة ألقاها أبو هاشم

فحارت فٌها عقول الفقهاء ,وهً أن

من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدر واحد منهم ,وعلم أنه لو بقً على ما هو علٌه لهلك
من تحته ,ولو انتقل عنه لم ٌجد موضع قدم إال بدن آخر ,وفً انتقاله هبلك المنتقل إلٌه ,فكٌؾ
صل من قول الفقهاء فٌها على
حكم هللا فٌه ,وما الوجه؟" .قال أبو المعالً(" :)7وهذه مسؤلة لم أأ أت أح َّ
ثبت ,والوجه المقطوع به عندي سقوط التكلٌؾ عن صاحب الواقعة ,مع استمرار سخط هللا
وؼضبه علٌه ,أما وجه سقوط التكلٌؾ فؤلنه ٌستحٌل تكلٌؾ ما ال ٌطاق ,ووجه استمرار حكم
العصٌان ألجل تسببه فٌما ال مخلص له منه".

) (6فً (ب) و (ج)" :وإن زال زال بمعصٌة".
الو أتػ بالتحرٌك :الهبلك .وقد أوتػأ ٌأو أتػ أو أتؽا ,أي أث أم وهلك .وأو أت أؽه هللا :أي أهلكه ,أوأأو أتؽأه :أأل أقاه فً أبلٌَّةٌ .نظر:
) (7أ
الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "وتػ" ,ص; .677ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مادة "وتػ" ,ج; ,ص.89
) (8فً (ج)" :أو وبقوها".
) (9ساقط من (أ).
) (:الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص.659
);( أبو هاشم عبد السبلم بن محمد بن عبد الوهاب الجبابً (ت876:هـ) ,من كبار المعتزلة ,سبقت ترجمته.
) (7الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص.659
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( )6

قال المفسر :ترجم المازري فً شرح البرهان على هذا الفصل ترجمة أوضحت المقصد [منه]
()7

فً أول وهلة ,ومما أفادنً شٌخنا

()8

-رحمه هللا -فً قراءتً كتاب "الجمل"

علٌه ,فقال لً فً

بعض األبواب :مقاصد الكتاب تإخذ من تراجم أبوابه ,والفطن ٌؤخذ المقصد من الترجمة ,فبل ٌؤخذ
()9

صل تنزٌ أل حقابق المعانً
فً قراءة باب حتى ٌح ِّ

على األلفاظ ,وكٌؾ ٌحقق وجه المناسبة

والمطابقة بٌن العبارة وبٌن المع َّبر عنه ,فهنا تنكشؾ له الحقابق .فقال(" :):فصل فً النهً عما ال
ٌمكن اجتنابه" ,ثم أخذ فً تنصٌص مسابل الفصل ,وقد نص علٌها أبو المعالً على ما نص علٌه
الشٌخ [منها](;) ,وزاد علٌه أبو المعالً فقال(" :)7فما قولكم فٌمن دخل دار ؼٌره مؽتصبا متعدٌا,
ألٌس هو ممنوع من الكون فً الدار؟ والخروج منها كون فٌها ,والكون فٌها محرم بكل حال,
زرع ؼٌره فاقتحمه ,فبل ٌجوز له البقاء فٌه ,وال ٌجوز التسبب إلى إتبلفه إذا
وكذلك من تخطى
أ
كان ال ٌتؤتى خروجه إال بقصؾ الزرع وإتبلؾ طابفة منه ,وكذلك من أل َّم بامرأة زانٌا ,وأولج
فرجه فً فرجها ,واإلٌبلج محرم ,وإلى تمام االنفصال عنها فهو مستدٌم لصورة الزنى ,وكذلك
من تمكن من صدر إنسان ظالما ,ولو قام عنه تضرر من قٌامه ,ولو أقام علٌه تضرر من إقامته".
وزاد المازري فً النص ,فقال فً المسؤلة(" :)8وأما تعٌٌن ما ٌلزم من الجابزات التً ٌصح تكلٌفها
فذلك فقه محض ,فلٌستفت عنه الفقٌه ,فما ع ٌَّنه منها تعٌَّن على المستفتً إن كان عامٌا ,مثل ما
ٌقال فً طرٌح على صدر جرٌح بٌن جرحى مطارٌح ,إن لبث على صدر هذا الجرٌح قتله ,وإن
زاٌله مستقبل عنه قتل من بجانبه ,فبل ٌنفك من قتل مسلم مهما تحرك أو سكن ,قال :وزاد الناس
فً المسؤلة نزع الزانً فرجه من فرج الزانٌة معه ,والنازع فرجه من فرج زوجته وفجر ٌومه
من رمضان طالع( )9فً حال نزعه عنها؛ هل ٌفسد صومه أم ال؟" .جواب أبً المعالً فً المسابل
قال(" :)65اعلم وفقك هللا أن هذا مما اختلؾ فٌه العلماء ,فحكً عن أبً الشمر

()66

من األصولٌٌن

) (6ساقط من (ج).
)ٌ (7عٌش بن موسى الزواؼً الجربً ,أبو البقاء (ت787:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (8لعله :كتاب الجمل فً المنطق ,تؤلٌؾ :أبً عبد هللا محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجً (ت;9;:هـ).
) (9فً (ب) و (ج)" :حتى ٌحصل تحقق تنزٌل المعانً".
) (:أي المازريٌ .نظر :المازري( ,إٌضاح المحصول) ,ص.777
);( ساقط من (ج).
) (7الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.979
) (8المازري( ,إٌضاح المحصول) ,ص.785
) (9فً (ب) و (ج)" :طالع من رمضان".
) (65الجوٌنً( ,التلخٌص) ,ج ,6ص.97:
) (66أبو شمر المرجًء ,من أتباع إبراهٌم بن سٌار النظام ,كان ٌقول بقول القدرٌة ,وكان ممن جمع بٌن اإلرجاء والقدر,
سبقت ترجمته.
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أن كل ذلك محرم علٌه ,وهو الذي ورط نفسه فٌه ,وقد انسدت عنه المسالك وال مخلص له من
المآثم[ ,قال]( :)6والذي نختاره أنه إذا دخل الدار المؽصوبة فهو مؤمور بالخروج منها ولٌس بمنهً
عنه ,واألكوان التً تصدر عنه فً خروجه من حركاته وسكناته لٌس ٌعصً بها ,وهكذا القول فً
كؾ الزانً عن الزنى ,وأما الجالس على صدر ؼٌره فعلٌه مزاٌلته ,ثم ال ٌعصً هللا عز وجل
بمزاٌلته على أرفق الوجوه ,بشرط أن ٌبذل فٌه كنه المجهود ,قال :وٌقال ألبً الشمر هذا الذي
صرت إلٌه إفصاح منك بتكلٌؾ المحال ,وذلك أن اإلنسان إذا كان ال ٌعرى من األكوان المتضادة
فبل ٌتصور النهً عن جمٌعها من ؼٌر أن ٌتصور الخلو عنها ,وال فرق بٌن تجوٌز ذلك وتجوٌز
األمر بالقٌام والقعود ,وأما الذي استروح إلٌه من أنه تسبب إلى ذلك فباطل من القول ,فإن تكلٌؾ
المحال على األصل الذي نصره محال ,وما كان محاال لم ٌتصور أنه فرط فٌه المرء أو لم ٌفرط".
قال المفسر :أبو الشمر المذكور من أتباع المعتزلة ,وهو قد سد باب التوبة ,وقطع أسباب
الرجاء

()7

عن صاحب هذه الوقابع ,وهذا إفراط فً التعسٌر وإسراؾ فً التشدٌد ,وال ٌلٌق هذا

برأفة الرإوؾ الرحٌم ,وال ٌساوق هذا أنفاس الشرٌعة؛ فإن أنفاس الشرٌعة تمٌل إلى التسهٌل
والتٌسٌر دون الحرج والتعسٌر ,قال سبحانه وتعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﮊ البقرة ,68: :وقال :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الحج ,78 :وقال :ﮋﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﮊ النساء ,78 :ومقتضى كبلم أبً المعالً إسقاط التكلٌؾ عنه( ,)8حٌث هو لم ٌق ِّدر

()9

له فعبل ٌدخل تحت كسبه واختٌارهٌ ,كون فٌه سالما من هبلك نفسه أو هبلك ؼٌره ,ففرَّ ط فً
إسقاط التكلٌؾ عنه كما قد أفرط أبو الشمر فً التشدٌد وسد باب التوبة ,والتفرٌط واإلفراط كبلهما
مذمومان منهً عنهما ,وتع ٌَّن سلوك طرٌق قاصد بٌن الفرٌقٌن ,على عادة الشٌخ بٌن بٌن ,فنقول:
إن المتورط فً جمٌع هذه المسابل والحال هذه ال ٌخلو من أحد حالٌن ال ثالث لهما ,إما أن ٌكون
مصرا مقٌما على المعصٌة واالنهماك ,أو ٌكون امتحن هللا قل أبه للتقوى ,فوقعت فً نفسه

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :وهم قد سدوا باب التوبة ورفعوا أسباب الرجاء".
)ٌ (8شٌر إلى قول أبً المعالً السابق ,عندما قال فً البرهان" :والوجه المقطوع به عندي سقوط التكلٌؾ عن صاحب
الواقعة ,مع استمرار سخط هللا وؼضبه علٌه ,أما وجه سقوط التكلٌؾ فؤلنه ٌستحٌل تكلٌؾ ما ال ٌطاق ,ووجه استمرار حكم
العصٌان ألجل تسببه فٌما ال مخلص له منه"ٌ .نظر :الجوٌنً( ,البرهان) ,ج ,6ص.659
) (9فً (ب) و (ج)" :لم ٌقرر".
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التوبة[فتاب]( )6وأناب ,ورجع إلى هللا وندم والحال هذه ,فإن كان فً حال االنهماك واإلصرار فهو
هالك

()7

فً التقدم والتؤخر ,واإلٌبلج واإلخراج ,والمخالطة والمزاٌلة ,والذنب بٌن فرضٌن,

فالفرض األول هو الكؾ عن الذنوب ,والفرض الثانً هو التوبة واالنقبلع والندم والرجوع ,فقد
ضٌعه فهو هالك ,ال مصعد له وال مقعد ما دام مصرا ,فهذه حالة.
والحالة الثانٌة فإن وفق للتوبة واإلنابة -وهً الفرض المتعٌن علٌه -والحال هذه فتصح توبته عندنا
()8

وعلى أصولنا على أي حال اتفقت له ,ولم ٌقطع هللا التوبة

ولم ٌمنعها ألحد من أهل الكبابر إال

ألربعة :إبلٌس رأس الخطٌبة ,وقابٌل ابن آدم ,ومن قتل نبٌا أو قتله نبً ,والرابع المحتضر
المعاٌن ,الذي قد حضره الموت وعاٌن؛ مثل فرعون حٌث أدركه الؽرق فقال :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ ٌونس 95 :فلم ٌك ٌنفعهم إٌمانهم لما رأوا بؤسنا ,ومن سواهم فباب التوبة
()9

مفتوح له [على حال]

وال تمتنع توبتهم وال تستحٌل عقبل وال شرعا ,ومن تتبع آٌات القرآن علم

صحة ما قلنا ,ؼٌر أنا نشرح المسؤلة ,فنقول ألبً الشمر وأشٌاعه من القدرٌة :لم منعتم توبته؟
وهللا تعالى ٌقول :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ طه ,87 :وقال :ﮋﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ النور ,86 :وقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﮊ التحرٌم ,8 :وقال :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ الفرقان ,75 :وؼٌر هذا من
اآلي واألحادٌث كثٌر ,ألٌس هإالء قد شملهم الخطاب مع جملة المؤمورٌن بالتوبة المنهٌٌن
المتواعدٌن على اإلصرار؟ فإن قلتم :هإالء مخصوصون من عموم أولبك ,قلنا :فؤٌن المخصص
():

صهم وأخرجهم من العموم؟ فإن قالوا :قد خصصهم
الذي قد خ َّ
ص أ

تورٌطهم أنفسهم فٌما ال

مخلص لهم منه وال مخرج ,قلنا :هذه دعوى منكم ,وتحكم على هللا فً رحمته ,وإٌاس وتقنٌط
(;)

للعباد ,وقطع لطرٌق الرجاء ,وهللا تعالى ٌكذبكم

بقوله :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :فهو هبلك".
) (8فً (ب) و (ج)" :ولم ٌقطع له التوبة".
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ج)" :فإن قلت خصصهم...إلخ".
);( فً (ب) و (ج)" :وهللا تعالى ندبهم" أي ندبهم إلى التوبة والرجوع إلٌه.
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إبراهٌم ,65 :وقال سبحانه :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ البقرة ,776 :وقال سبحانه:
ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ ٌونس ,7: :فاهلل البر الرحٌم ,الحلٌم الكرٌمٌ ,طمع عباده وٌرجِّ ٌهم,
وأنتم ٌا قدرٌة السوء وٌا خصماء الرحمن تإ ٌِّسون وتق ِّنطون عباد هللا ,ولٌست بؤول زالتكم ,وال
بؤقبح هفواتكم.
ثم ننعطؾ إلى أبً المعالً وأشٌاعه فنقول لهم :ما حملكم على أن أسقطتم التكلٌؾ عن هإالء,
وأبحتم لهم المعاصً ,وأسقطتم فٌها عنهم المإاخذة ,وأحلتم أمرهم ونهٌهم؟ فكٌؾ ٌق َّدر كون إنسان
()6

ؼٌر
بالػ عاقل مكتسب فهم الخطاب مستجمع لشرابط التكلٌؾ
أ

مكلؾ وال مؤمور وال منهً,

وأنتم أو بعضكم ٌا أصناؾ السنٌة وأصحاب الحدٌث [تجوِّ زون تكلٌؾ ما ال ٌطاق عقبل وشرعا,
وبعضكم ٌجوز تكلٌؾ المحال عقبل]( ,)7وتجوِّ زون إٌبلم البريء وتعذٌب الطابعٌن( ,)8وتجوِّ زون
المؽفرة للمصرٌن الهالكٌن مع إصرارهم وعتوهم وعنادهم ,وضممتم هذه إلى مسؤلة الناظر حال
():

البلوغ ,إنها لضؽث على إ َّبالة( ,)9ثم نقول لهم :ما تقولون فً [هإالء]

المتورطٌن؛ هل أوجب

هللا علٌهم التوبة واالنقبلع عما هم فٌه من المعصٌة والكبابر أم ال؟ فإن قالوا ال ,قلنا :ما حكم
أفعالهم التً تل َّبسوا بها وهم [فٌها؟ فإن قالوا :ال حكم لها ,فقد باهتوا وانقطعوا ,وبان عنادهم
وانقطاعهم لكل منصؾ](;) ,وإن قالوا :أفعالهم حرام ومعصٌة؛ فقد أقروا بؤنهم داخلون فً عموم
من أمر من بالتوبة فً قوله :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ النور ,86 :وقوله :ﮋ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ التحرٌم ,8 :فإن قالوا :إنهم لمنهم ولكن ال تصح توبتهم ما لم
ٌفتصلوا مما هم فٌه( ,)7وكٌؾ ٌكونون تاببٌن وهم عصاة متلبسون بالمعصٌة؟ وهل التوبة إال ترك
المعصٌة والرجوع عن الذنوب؟ وهم ال ٌمكن رجوعهم وانقبلعهم إال بارتكاب أكبر الكبابر
) (6خبر "كون" منصوب ,فً قوله" :فكٌؾ ٌقدر كون إنسان...إلخ".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :وتعذٌب المطٌعٌن".
) (9الضؽث هو الحزمة الصؽٌرة من الحطب ,واإلبالة الحزمة الكبٌرة ,وهو مثل جاء فً حمل الظلم على الظلم ,أي بلٌة
على أخرى ,كما قال فً مقامات الحرٌري" :تعسا لك ٌا لأكاع ,أأنحرأ م وٌحأ ك الق أنص والحبالأة وال أقبأسأ والذبالة؟ إنها لضؽث
على إبَّالأة"ٌ .نظر :الحرٌري( ,مقامات الحرٌري) ,ص.;5
) (:ساقط من (أ).
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :ما لم ٌتنصلوا مما هم فٌه".
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وأعظم الذنوب ,وهو قتل النفس أو النفوس التً حرم هللا ,وبعد إفساد أموال الؽٌر وإتبلؾ
()6

[طابفة]

منها ,وبعد التمتع والتلذذ بفعل ممنوع محرم فً فروج محرمة ,ألٌس الذي نؤمرهم به

فً مثل هذا هو نفس المعصٌة والكبابر؟ فمن ههنا أحلنا توبتهم ,فٌقال :مناظرتكم أشبه بمناظرة
القدرٌة من الؽراب بالؽراب.
ونقول :نحن نفرض علٌكما

()7

المسؤلة جمٌعا ,ونقول لكما إن أصل التوبة أوال إنما ٌقع بالقلب,

وهً عبارة عن حرقة تهٌج وتنبعث فً القلب ,مهما مثل اإلنسان فً قلبه شإم الذنوب ووبالها,
وما توقع فٌه من هبلك األبد وؼضب هللا وسخطه -والعٌاذ باهلل -والخلود فً النار ,وما تفٌته من
الرضوان والفوز ورضى الرحمن وجواره ,فٌعقب ذلك ندما وعزما على الترك والرجوع إلى هللا,
فإن أنابوا حقٌقة وعزما بصدق نٌة وإخبلص فإن أفعالهم إنما وقعت بعد التوبة موقع الكؾِّ
واالنقبلع والرجوع والترك ,وقد كادت تكون خطؤ أو ضرورة( ,)8ومع ذلك فنحن ال نؤمرهم
بالمعصٌة ,بل نقول [لهم]( )9إن هللا فرض علٌكم الكؾ [والرجوع]( ):عن الذنوب وترك المعاصً,
ونهاكم عن الظلم واالعتداء والبؽً ,وحرَّ م علٌكم التصرؾ فً ملك الؽٌر من ؼٌر وجه حبلل,
(;)

وحرَّ م علٌكم قتل النفس إال بحقها ,ثم إذ صرتم

إلى هذه الحالة فإنه حرَّ م علٌكم اإلصرار

والتمادي ,وأمركم بالتوبة واالنقبلع ,وتوعدكم على اإلصرار بالعذاب ,والمتع ٌِّن علٌكم اآلن التوبة
واالنقبلع ,وأأ أم أركم بتنجٌة نفوسكم [من الهبلك]( )7فً الدنٌا واآلخرة ,فإن فعلوا وتخلَّصوا على
حال ,وجاءوا مستفتٌن فٌما أصابوا وما أفسدوا فً حال تنصلهم وافتصالهم وما ٌلزمهم ,قلنا
المسؤلة فقهٌة ,فاستفتوا فٌها الفقهاء والناظرٌن فً أحكام األفعال ,فما أوجبوه علٌكم

()8

من الدٌات,

والقود ,والقصاص ,والكفارات ,والمؽلظات ,والضمان فً األموال ,وقٌم المتلفات ,وأروش
الجراحات ,فهو فرضكم والواجب علٌكم ,هذا بعد صحة النٌات ,وصدق العزابم فً التوبة

) (6ساقط من (ب).
) (7فً (ج)" :نحن نفرض علٌكم" بضمٌر الجماعة ,وكذا الموضع الذي بعده.
) (8نص العبارة فً (ب) و (ج)" :وقد كادت أن تكون مع ذلك ضرورة أو خطؤ".
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ج).
);( فً (ب) و (ج)" :إذا صرتم".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (أ)" :فما وجبوا علٌكم".
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عول عند أصحابنا( ,)6وهو
والرجوع إلى هللا سبحانه ,والتندم على الفابت ,فهذا هو الذي علٌه الم َّ
طرٌقة بٌن بٌن ,وإلٌها ٌشٌر الشٌخ -رضً هللا عنه -وهللا أعلم.
س ّما فقد أنفذ فٌه
أصل :وكذلك اختالفهم فٌمن قتل نفسه بحدٌدة ،أو تردى من جبل ،أو تحسى ُ
رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -الوعٌد ،ولم ٌجعل له إلى التوبة من سبٌل( ،)2وهذه الوجوه
آكد من األولى؛ لقول رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-ومن قتل نفسه بحدٌدة فهو ٌتوجؤ بها
فً نار جهنم خالدا مخلدا فٌها أبدا ،ومن تردى من جبل فهو ٌترداه فً نار جهنم خالدا مخلدا
الذاهب
س ّما فهو ٌتحساه فً نار جهنم خالدا مخلدا فٌها أبدا)( ،)3فخص
ُ
فٌها أبدا ،ومن تحسى ُ
إلى إبطال توبته عموم قوله تعالى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ طه ،٥2:وهو
مذهب عبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن مسعود ،وعبد هللا بن عمر بن الخطاب فً قاتل
النفس( ،)4أن قوله :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ طه ٥2 :مخصوص بهإالء

()5

وال ٌرون لهم توبة.

وأما الذٌن عولوا على تعمٌم آٌة المؽفرة وإجرابها على نظامها؛ قالوا :محال ٌ أن ٌؤمر هللا عز
()6

وجل عباده بؤمر ٌكون لهم طاعة
()٧

ٌجعل [لهم]

وإن امتثلوه لم ٌطٌعوا ،ومحال ٌ أٌضا أن ٌؤمرهم بؤمر وال

السبٌل إلى مؤتاه( ،)٥فلما أمر هإالء بالتوبة صح القبول إن صحت شرابط التوبة،

) (6فً (ب) و (ج)" :فهذا هو المعول علٌه عند أصحابنا".
) (7فً (أ)" :إلى الٌوم من سبٌل" والتصحٌؾ فٌه ظاهر.
) (8أخرجه البخاري ( ,):778كتاب الطب :باب شرب السم والدواء به وبما ٌخاؾ منه .ومسلم ( ,)659كتاب اإلٌمان :باب
ؼلظ تحرٌم قتل اإلنسان نفسه ,وأن من قتل نفسه بشًء عذب به فً النار .والترمذي ( ,)7599أبواب الطب :باب ما جاء
فٌمن قتل نفسه بسم أو ؼٌره .جمٌعهم من حدٌث أبً هرٌرة .ومعنى ( أٌ أت أوجَّ ؤ بها) :أي ٌضرب بها نفسهٌ ,قال :وأ جأ ؤته بالسكٌن
وؼٌرها وجؤ ,إذا ضربته بهاٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,:ص.6:7
)ٌ (9نظر :الطبري( ,جامع البٌان) ,مصدر سابق ,ج ,7ص; 88وما بعدها .ابن أبً حاتم( ,تفسٌر القرآن العظٌم) ,مصدر
سابق ,ج ,8ص.6587
) (:كذا فً األصل ,وفً العبارة تجوز ,فإن اآلٌة عامة ,والحدٌث هو المخصص لها ,والمعنى أن هذا القابل خص عموم
قوله تعالى" :وإنً لؽفار لمن تاب وآمن" بهذا الحدٌث المذكور ,فعموم اآلٌة مخصوص بالحدٌث الذي أنفذ الوعٌد لهإالء
الثبلثة المذكورٌن.
);( فً (ب) و (ج)" :بما ٌكون لهم طاعة".
) (7ساقط من (أ).
) (8كذا فً (أ) ,والذي فً (ب) و (ج)" :السبٌل إلى ما أتوه".

857

()0

فعولوا على المخرج والنجاة والفرج من عند هللا تعالى لمن سلمت نٌته ،وأما ال ُمرجبة

فلم

تقطع فً جمٌع الذنوب بوعٌد ،وأهل الوقؾ قد وقفوا وحاروا ،وأهل التعمٌم قد نجوا وساروا.
[الشرح]( )7قال المفسر :القاتل عمدا قد أبطل بعض الصحابة توبته ,وقالوا ال توبة له ,وقد أنفذ هللا
عز وجل فٌه الوعٌد بقوله :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮊ النساء ,98 :وٌنسب هذا القول إلى جماعة من الصحابة ,العبادلة الثبلثة( ,)8وأبً
هرٌرة ,وؼٌرهم ,واألشهر أن هذا مروي عن ابن عباس ,وقال إن آٌة النساء نزلت بعد آٌة
الفرقان [بستة أشهر ,وهً ناسخة آلٌة الفرقان](.)9
قال المفسر :ال ٌجوز النسخ فً األخبار ,واآلٌتان خبران ,والنسخ فً األخبار ٌخرجها عن وصؾ
الصدق ,إال أن ٌكون خبرا بمعنى األمر ,أو خبرا بمعنى النهً ,فالنسخ ٌدخل فٌه على هذا الوجه
خاصة كما ٌدخل فً األوامر والنواهً ,وروي عن معاوٌة أنه قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا
علٌه وسلمٌ[ -قول](( :):كل ذنب عسى هللا أن ٌؽفره إال من مات كافرا أو قتل مإمنا متعمدا)(;),
ابن عمر ,فقال :إنً قتلت نفسا مإمنة[ ,هل لً من توبة]()7؟ فقال :أكثر من شرب
وقد سؤل رجل أ

) (6المرجبة مشتق من اإلرجاء ,واإلرجاء فً اللؽة هو التؤخٌر ,وإنما سموا مرجبة ألنهم ٌإخرون العمل عن اإلٌمان,
بمعنى أنهم ٌقولون ال تضر مع اإلٌمان معصٌة كما ال تنفع مع الكفر طاعة ,وقولهم هذا خالفوا به إجماع المسلمٌن قبلهم.
وهم على ثبلث أو أربع طوابؾ ,ذكرها أصحاب المقاالت والذٌن كتبوا فً الملل والنحلٌ .نظر :البؽدادي( ,الفرق بٌن
الفرق) ,مصدر سابق ,ص .695أبو المظفر( ,التبصٌر فً الدٌن) ,ص .97الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,ج ,6ص.689
) (7ساقط من (أ).
) (8سبق ذكرهم فً المتن ,وهم :عبد هللا بن عباس ,وعبد هللا بن مسعود ,وعبد هللا بن عمر بن الخطاب.
) (9ساقط من (ب) و (ج) .وقد روى الطبري وؼٌره هذا األثرعن زٌد بن ثابت رضً هللا عنهٌ .نظر :الطبري( ,جامع
آخرأ أو أال ٌأقتلونأ ال َّنفسأ الَّتً حأ رَّ أم َّ
البٌان) ,ج ,7ص .898وٌعنً بآٌة الفرقان قوله تعالى " :أوالَّذٌنأ أال ٌأدعونأ مأعأ َّ
هللا إلأها أ
هللا إ َّال
ك ٌألقأ أأ أثاما (ٌ );8ضأاعأؾ لأه ال أع أذاب ٌأو أم القٌأامأة أوٌأخلد فٌه مهأانا ( );9إ َّال مأن أتابأ أوآمأنأ
بالحأ ِّق أو أال ٌأزنونأ أومأن ٌأف أعل أذل أ
هللا ؼأفورا رأ حٌما ( )75أومأن أتابأ أوعأم أل صأالحا أفإ َّنه ٌأتوب إلأى َّ
هللا أس ٌِّ أباتهم حأ أس أنات أو أكانأ َّ
ك ٌ أب ِّدل َّ
هللا
أوعأم أل أعمأبل صأالحا أفؤولأب أ
أم أتابا" (الفرقان.)76 -;8:
) (:ساقط من (أ).
);( أخرجه النسابً ( ,)8989كتاب تحرٌم الدم ,من حدٌث معاوٌة .وأخرجه أبو داود ( ,)9775كتاب الفتن والمبلحم :باب
فً تعظٌم قتل المإمن ,من حدٌث أبً الدرداء.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
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()6
وابن عمر وأبا
ابن عباس
أ
الماء البارد ,قال مالكٌ :رٌد أنه من أهل النار  .وروي أن رجبل سؤل أ

هرٌرة عن رجل قتل رجبل مإمنا متعمدا ,فكلهم ٌقول :هل تستطٌع أن تحٌٌه؟ هل تستطٌع أن
تبتؽً نفقا فً األرض أو سلما فً السماء؟( .)7قال المفسر :من قتل نفسه متعمدا بحدٌد أو بسم أو
بحجر أو بؽٌر ذلك فهو قاتل النفس التً حرم هللا ,وحكمه حكم القاتل ,وإشارة الحدٌث إلى أن من
قتل نفسه أش ُّد جرما ممن قتل ؼٌره؛ ألن من قتل الؽٌر ٌرجو العفو أو القود أو قبول الدٌة ,ومن
قتل نفسه فبل قود وال عفو وال دٌة وال توبة ,ولذلك أنفذ فٌه رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
الوعٌد ,وأخبر أنه فً النار خالدا مخلدا فٌها أبدا ,فخص الذاهب إلى إبطال توبته عمو أم اآلٌات
التً نص علٌها الشٌخ -وهً آٌات الؽفران -بنفس الحدٌث ,والذٌن رأوا له التوبة عولوا على تعمٌم
آٌات التوبة؛ مثل قوله تعالى :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮊ النساء ,665 :وقوله :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ طه ,87 :وؼٌرها,
فكٌؾ ٌدعوهم هللا عز وجل إلى التوبة و أٌعرضها علٌهم و أٌعد بالؽفران فٌتوبون وٌستكملون شرابط
التوبة ثم ٌردها علٌهم؟! وقد وعد بالقبول( ,)8وهو ال ٌخلؾ المٌعاد ,وهو أصدق القابلٌن( ,)9وقد
)ٌ (6نظر :ابن العربً ,أبو بكر محمد بن عبد هللا بن العربً (ت:98:هـ)( ,القبس فً شرح موطؤ مالك بن أنس) ,تحقٌق:
د محمد عبد هللا ولد كرٌم ,ط ,6دار الؽرب اإلسبلمً6997( ,م) ,ج ,6ص.65;7
)ٌ (7نظر :السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور) ,بدون طبعة,
دار الفكر -بٌروت ,بدون تارٌخ ,ج ,7ص;.;7
) (8فً (ب) و (ج)" :وهو قاعد بالقبول" والتصحٌؾ فٌه ظاهر.
) (9مسؤلة قاتل المإمن متعمدا ,وكذلك من قتل نبٌا أو قتله نبً ,وكذلك من قتل نفسه بحدٌدة أو تردى من جبل أو تحسى
سما ,هذه المسابل وؼٌرها مما وقع فٌه الخبلؾ بٌن العلماء فً قبول توبة من قارؾ شٌبا منها ,وسبب خبلفهم تعارض
الوعٌد الذي ورد فً خصوص هذه األشٌاء مع عموم األدلة الواردة فً قبول التوبة ممن أتى بها ,كما ذكر الشارح .أما قاتل
المإمن متعمدا فقد رد الشارح قول القابل بؤن آٌة النساء ناسخة آلٌة الفرقان بؤن اآلٌتٌن خبران ,وأن النسخ فً األخبار ال
ٌجوز .وأما من قتل نبٌا أو قتله نبً فقد جعله الشارح مع إبلٌس وقابٌل والمحتضر المعاٌن ,األربعة الذٌن قطع هللا عنهم
التوبة ,كما سبق كبلمه ,وقد خالفه فً ذلك بعض العلماء .وممن تكلم فً هذه المسؤلة نور الدٌن السالمً فً مشارق األنوار,
حٌث قال" :اعلم أن من أتى جرما صؽٌرا كان أو كبٌرا داخل تحت هذا العموم [أي عموم قبول توبة التابب ما لم ٌؽرر أو
تطلع الشمس من مؽربها] ,فتوبة قاتل المإمن عمدا ,وتوبة من أضل ؼٌره بمعصٌته ,وتوبة من حلؾ لٌبطلن حقا أثبته هللا
مقبولة؛ لدخول الثبلثة تحت ما مر ,وخص هإالء الثبلثة بالذكر لٌبٌن اختبلؾ الفقهاء فً قبول توبتهم؛ فإنهم اختلفوا فً
قبولها منهم ,وفً قبول توبة الملحقة بزوجها ولدا من ؼٌره ,وفً قبول توبة من قتل نبٌا أو قتله نبً؛ لحدٌث ٌروى فً ذلك
إجماال ,وألحادٌث وردت فً بعض ما ذكر تفصٌبل .فؤما توبة من قتل نبٌا أو قتله نبً فلم ٌرو فٌها ؼٌر الحدٌث العام لجمٌع
المذكورات ,وقد استدل به القابلون بعدم التوبة لهإالء ,وكؤنه صحٌح عندهم ,وعلى تقدٌر صحته فنحمله على عدم التوفٌق
ألسباب التوبة ؼالبا ,ال على عدم قبولها إذا أتى بها كما وجب علٌه شرعا ,وعبر عن عدم التوفٌق بما ذكر للزجر والتنفٌر
عن هذه الكبابر ,جمعا بٌنه وبٌن تلك األدلة ,أو نقول إنه إخبار عن عدم قبول توبة هإالء فً أول اإلسبلم مثبل ثم =
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قال :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ النساء ,677 :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ النساء ,87 :ﮋ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ التوبة ,666 :وقد قال :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ
الشورى .7: :وأما المرجبة فقد قالوا ما دون الشرك مؽفور ,وال ٌضر مع التوحٌد معصٌة كما ال
()6

ٌنفع مع الشرك طاعة ,وأهل الوقؾ ٌشٌر [بهم]

إلى الشكاك فً أهل الكبابر ,وهم الذٌن ٌقولون

إنهم فً مشٌبة هللا وال ندري ما ٌفعل بهم ,فإن عذبهم فبعدله ,وإن عفى وؼفر فبفضله ,وال نتحكم
علٌه فً رحمته ,وال نقطع علٌه فً عدله.
قال المفسر :لوال قوله تعالى :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ النساء85 :
وأمثالها من اآلي كثٌر ,لكن وقوفهم حٌرة ,والحٌرة شك ,والشك جهالة( ,)7وهللا أعلم.

= نسخ بقبولها بعد بما ورد من األدلة على قبول توبة كل تابب ,بل وبما ورد من األحادٌث على قبول توبة قاتل المإمن
عمدا ,ونحو ذلك ,وبالجملة فلم تثبت معنا صحة ذلك الحدٌث" .ثم أخذ فً الجواب على استدالل الخصوم فً تلك المسابل
مسالة مسالة .وقال فً موضع آخر" :وضعؾ الشٌخ أبو نبهان جاعد بن خمٌس الخروصً رضوان هللا علٌه تخصٌص
عموم اآلٌات الواردة فً قبول التوبة من جمٌع التاببٌن ,فؤجراها على عمومها ,واختار أن التوبة مقبولة ما لم ٌؽرؼر أو
تطلع الشمس من مؽربها "ٌ .نظر :السالمً( ,مشارق األنوار) ,مصدر سابق ,ج ,7ص .877السالمً( ,بهجة األنوار),
مصدر سابق ,ص,796
) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :وفٌهم حٌرة وشك والشك جهالة".
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باب اختالط الحالل والحرام
وذلك كاألموال تختلط ،والزوجات ال ُمطلقات بالزوجات ال ُمطلقات( ،)0والنسابب بالؽرابب ،والنجس
بالطاهر ،واللٌل بالنهار ،فإن اختلطت األموال وعاز تمٌٌزها وقعت الشركة واصطلح أربا ُبها؛
ُ
المعلومة بالمجهولة وأمكن ُ
فرزها ،أخذ أصحاب
كصبر الطعام( )2القمح والشعٌر ،وإن تالبست
المعلومة معلومهم ،وبقٌت المجاهٌل للمجاهٌل( ،)3وإن استهلك
()6

()4

بعضها فً بعض ،وال ٌنفكان

[إال](ٌ )5فسد أح ُدهما ،فإنهما ٌشتركان فً الباقً واآلخر
وقع فً محبرة وال ٌخرج منها إال بكسرها؛ أ ُدٌن األفضل و ُجبر المفضول( ،)٧وكذلك الثور ٌحل
()١

سه فً الخابٌة( ،)٥نزال بالقٌمة فً الفاضل
رأ ُ
()01

والقاضً والجماعة

دٌنار
وٌنزالن بقٌمتهما ،وإن كان
ٌ

وأفسد المفضول إلى الفاضل ،وٌقوم السلطان

مقام الؽابب والضابع من هإالء ،وأما األزواج ال ُمطلقات بال ُمطلقات

فالمخرج تحقٌق الطالق والرجعة( )00إن أمكنت ،وإال فالتحرٌم أؼلب ،وأما إن طلق من نسابه
واحدة بؽٌر عٌنها أو بعٌنها ،فانتلفت( ،)02وقعت الشبهة ،فاأل ُولى ٌُلحقه( )03بؤٌتهن شاء فً قول
()04

بعضهم ،إال إن عنى واحدة بعٌنها ،وكذلك [الظهار]

واإلٌالء على هذا الحال ،وأما النسابب

) (6الزوجة الم أطلَّقة بتضعٌؾ البلم :هً التً انحلت عصمة زوجها عنها بوجه من الوجوه التً تنحل بها العصمة ,من
طبلق أو خلع أو فسخ .والزوجة المطلأ أقة بتخفٌؾ البلم :إنما هً من اإلطبلق الذي هو التخلٌة واإلرسال .كما سٌؤتً بٌانه فً
الشرح.
) (7فً (ب) و (ج)" :واصطلحت أربابها كصبر طعام...إلخ" .والصُّبرأ ة :الطعام المجتمع كالكومةٌ .نظر :ابن منظور,
(لسان العرب) ,ج ,9ص .996الزبٌدي( ,تاج العروس) ,مادة "صبر" ,ج ,67ص;.77
) (8فً (ب) و (ج)" :وبقٌت المجهولة للمجاهٌل".
) (9فً (ب) و (ج)" :وإن استهلكت".
) (:ساقط من (أ) ,ونص العبارة كذا" :وال ٌنفكان وٌنفسد أحدها".
);( أي ٌشتركان فٌما فسد وفٌما لم ٌفسد من ذانك الشٌبٌن.
) (7أي جعلت قٌمة األفضل دٌنا علٌهما ,وجبر أي كسر وأفسد المفضول لبقاء الفاضل ,وكنى عن الكسر بالجبر على التفاإل
له بذلك .كذا فسره الشارح ,وسٌؤتً كبلمه.
أ
والخابٌأة :الحبُّ  ,وهو اإلناء الذي ٌجعل فٌه الماء.
) (8فً (أ)" :وكذلك الثور ٌحل فً رأس خابٌة" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
ٌنظر :ابن منظور( ,لسان العرب) ,ج ,6ص .79:الزبٌدي( ,تاج العروس) ,مادة "حبب" ,ج ,7ص.779
) (9فً (ب)" :نزال بالقٌمة باألفضل" ,وفً (ج)" :نزال بالقٌمة فً األفضل".
) (65فً (ب) و (ج)" :وٌقوم السلطان أو القاضً أو الجماعة" والمعنى واحد.
) (66أي ٌحقق الطبلق للبواقً منهن ,ثم ٌراجع الجمٌع .كذا فسره فً الشرح كما سٌؤتً.
) (67فانتلفت :أي تلفت وؼابت بٌنهن ,ولم ٌقدر على تمٌٌزها .وقد بحثت عن الفعل "انتلؾ" فً المعاجم ولم أحصل علٌه.
) (68فً (ب) و (ج)ٌ" :لحقها" .وقوله" :األولى" أي الزوجة التً طلقها بؽٌر عٌنهاٌ ,شٌر إلى كبلمه السابق عندما قال:
"طلق من نسابه واحدة بؽٌر عٌنها أو بعٌنها".
) (69ساقط من (ب).
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اختلطن مع الؽرابب؛ فإن كان ذلك فً المخالٌؾ( ،)0والرساتٌق ،أو ال ُكفُور ،أو المزالؾ( ،)2أو ما
أشبه ذلك؛ تحرى الصواب وكؾ عن الشبهات؛ كالرجل تنتلؾ نسٌب ُته( )3فً محلة ،فإن كانت أما
()4

نكح ما دونها

فً السن ،وإن كانت بنتا نكح ما فوقها

()5

فً السن ،وإن كانت أختا تحرى

الصواب ،وإن اشتبه الكل ح ُرم الكل ،والتنزه أفضل ،وأما فً المدابن الكبار والعمارات المتصلة
فال حرج ،وٌتحرى الصواب وٌعتزل الشبهة ،وإن اشتبه الكل حل الكل ،وكذلك الحرام إن عم بلدا
طاربا فعدته ثالثة أٌام.
(;)

[الشرح]

قال المفسر :هذا الباب والباب الذي بعده لٌسا من شؽل األصولً ,واألصولً شؽله

النظر فً األدلة والعلل ,وفً تثبٌت األحكام وبنابها على أصل مقطوع ,وأما الخوض فً الحكم,
والتحلٌل والتحرٌم ,والجواز والمنع ,واإلجزاء وعدمه ,والطهارة والنجاسة( ,)7والتمام والنقصان,
وحكم النقصان والزٌادة ,واألداء والقضاء ,وؼٌر ذلك من األحكام؛ فإنما هً شؽل الفقٌه ال أمعن ًِّ
بعلم الفروع( ,)8وج ُّل مسابل الباب إنما أسندت إلى اجتهاد المجتهدٌن واستنباطات المستنبطٌن,
وبنً هذا الباب على الخبلؾ

()9

فً األمر بالشًء هل هو أمر بما ال ٌتم إال به أم ال؟ وقد مضى

الكبلم على هذا األصل بما فٌه كفاٌة ,فإن اختلط الحرام الذي أمرنا باجتنابه بالحبلل ,وال ٌمكننا
اجتناب المحرم إال بترك المحلل ,فهل هو فرض علٌنا ترك الحبلل لنتوصل بذلك إلى امتثال األمر
فً ترك الحرام الممنوع ,فٌقول األصولً إن سبل عن هذه القضٌة للسابل له :اعرض مسؤلتك
على أهل الفقه الذٌن انتصبوا للنظر فً الفروع ,فما أفتوا به لك فهو الحجة علٌك إن كنت مقلدا
مستفتٌا ,فإن تح ٌَّر الفقٌه فً أدلة حكم من أحكام الشرٌعة ,وأراد اإلطبلع على األدلة فلٌسؤل
األصولً ,ولٌفرض علٌه المسؤلة( ,)65وٌقول :ما الدلٌل على أن هذا الحرام حرام ,أو هذا الحبلل
) ٌ (6أقال ف أبلن من مخبلؾ كذا أوكذا ,أوهو عند ال أٌمأن كالرُّ ستاق ,أوالجأ مع م أأخالٌؾٌ .نظر :ابن منظور( ,لسان العرب) ,ج,9
ص;.9
) (7فسر الشارح -كما سٌؤتً كبلمه -الم أأزالؾ بؤنها :القرى المتجاورة المتقاربة .والكفور :جمع أكفر ,وهً القرٌة الصؽٌرة
التً ال أشجار علٌها وال مزرعة .والرَّ ساتٌق :جمع رس أتاق ,وهً الضٌاع والقرى فً المزارع.
) (8فً (ب)" :تنتلؾ له نسٌبة" ,وفً (ج)" :تتلؾ له نسٌبة".
) (9فً (ب) و (ج)" :نكح من دونه".
) (:فً (ب) و (ج)" :نكح من فوقه".
);( ساقط من (أ).
) (7فً (ب) و (ج)" :والطهارات والنجاسات" بصٌؽة الجمع.
) (8فً (ب) و (ج)" :فإنما هو شؽل الفقٌه المعتنً بعلم الفروع".
) (9نص العبارة فً (أ)" :وبناء هذا الباب على هذا الخبلؾ...إلخ".
) (65فً (ب) و (ج)" :وٌعرض علٌه المسؤلة".
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()6

حبلل ,أو هذا المكروه مكروه ,أو هذا المباح مباح؟ وما الدلٌل على أن هذا [العقد]

الصحٌح

صحٌح ,أو هذا العقد فاسد؟ أو ما أشبه ذلك ,فهذا حظ األصولً؛ حٌث نظره وبحثه فً الخطاب
الوارد من هللا عز وجل ,ومن الرسول -علٌه السبلم ,-ومن اإلجماع ,وٌنظر فً الحكم هل هو
منصوص علٌه فً واحد من هذه األصول الثبلثة أم ال ,فإن نصَّ علٌه فلٌنظر فً نفس المنصوص
هل نصَّ

()7

على الحكم مفردا وحده دون ؼٌره ,أم نصَّ علٌه فً الجملة مع ؼٌره ,فإن نصَّ علٌه

ص أر الحكم علٌه [وحده]( )8ولم ٌلحق به سواه ,إال من وجه آخر وهو القٌاس ,وإن كان
مفردا أق أ
منصوصا علٌه فً الجملة مع ؼٌره أأل أح أق به ما اشتمل علٌه الخطاب أو اقتضاه الضمن؛ مثل
اللحن ,أو الفحوى ,وؼٌر ذلك(.)9
وأكثر مسابل البابٌن منصوص علٌها فً "الدٌوان" وؼٌره مفردات ,و"النسابب" جمع نسٌبة ,وهً
من ٌجمعك النسب معها إلى أب مخصوص من النساء ,وهن المحرمات البلتً ال ٌتزوجن(,):
و"الؽرابب" جمع ؼرٌبة ,وهن نقابض النسابب ,و"الزوجات الم أطلَّ أقات" هن التً انحلت عصمة
زوجها عنها بوجه من الوجوه التً تنحل بها العصمة ,من طبلق أو خلع أو فسخ ,و"المطلأ أقات"
(;)

بتخفٌؾ البلم فً اللفظة الثانٌة ,فإنما هً

من اإلطبلق الذي هو التخلٌة واإلرسال ,وهو خبلؾ
()8

التقٌٌد( ,)7فكؤنَّ األولى زوجة مقٌدة بالطبلق ,فبل ٌخبر عنها أنها زوجة [إال]
مطلَّقة مقطوعة العصمة ,والزوجة المطلأ أقة هً [التً]

()9

وتخبر عنها أنها

ترسل فٌها الزوجٌة وال تق ٌِّدها بشًء,

) (6ساقط من (أ).
) (7فً (ب) و (ج)" :ما نص" وهو تصحٌؾ.
) (8ساقط من (ج).
) (9اللفظ إما أن ٌدل على الحكم بمنطوقه وإما أن ٌدل علٌه بمفهومه ,والمفهوم كما سبق بٌانه :هو ما دل علٌه اللفظ فً ؼٌر
محل النطق .وٌنقسم إلى :مفهوم موافقة ,ومفهوم مخالفة .أما مفهوم الموافقة :فهو أن ٌكون المسكوت عنه وهو ؼٌر محل
النطق موافقا للحكم المذكور وهو محل النطق .فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به سمً فحوى الخطاب؛
وذلك كقوله تعالى" :فبل تقل لهما أؾ" (اإلسراء ,)78:فإنه ٌفهم من تحرٌم التؤفٌؾ تحرٌم الضرب وهو مسكوت عنه ,وهو
أولى من التؤفٌؾ .وإن كان المسكوت عنه مساوٌا لحكم المنطوق سمً لحن الخطاب؛ مثاله قوله تعلى" :إن الذٌن ٌؤكلون
أموال الٌتامى ظلما إنما ٌؤكلون فً بطونهم نارا" (النساء ,)65:فإنه ٌفهم من تحرٌم أكل مال الٌتٌم كل ما فٌه اعتداء علٌه
كالحرق واإلتبلؾ ,والحكم فً جمٌع ذلك سواءٌ .نظر :اإلٌجً( ,شرح العضد على مختصر المنتهى) ,ص .7:9الشماخً,
(شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,ص .975السالمً( ,طلعة الشمس) ,مصدر سابق ,ج ,6ص.988
) (:فً (ب) و (ج)" :التً ال ٌتزوجهن".
);( فً (ب) و (ج)" :فإنما هو".
) (7فً (ب)" :الذي هو خبلؾ التقٌٌد" ,وفً (ج)" :الذي خبلؾ التقٌٌد".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
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فتقول :زوجة فبلن فقط ,وقصد الشٌخ -رضً هللا عنه -فً الكبلم التجنٌس والمزاوجة( ,)6للتبٌٌن
()7

والمقابلة ,فإن هذا مما انتزع

إلٌه الفصحاء وأصحاب البدٌع ,فقد قابل الحرام بالحبلل,

والم أطلَّ أقات بالمطلأ أقات ,والنسابب بالؽرابب ,والطهارة بالنجاسة ,واللٌل بالنهار ,والقمح بالشعٌر,
والمعلوم بالمجهول ,فكل هذا مزاوجة للبٌان(.)8
()9

ووقع بٌنً وبٌن شٌخنا األستاذ ٌعٌشى

بن موسى مشاجرة وخصام ,أفضت به -رحمه هللا -إلى

التجهٌٌل والتعٌٌب لمن ٌتعاطى هذا الفن الٌوم ,أو ٌشتؽل بقراءة هذا الكتاب؛ إذ قد تراجع الزمان
و أقص أرت الهمم وع َّم الجهل ,وذلك أنه -رحمه هللا -وإن كان ال َّشا أمة والؽرَّ ة فً زمانه فً علوم
():

العربٌة ,فهو قصٌر الٌد حبٌس اللسان متقارب الخطو

فً هذا الفن ,وسبب وقوعها أن عثمان

(;)
ض علٌه لوٌحة فً هذا الموضع من الكتاب ,فقال الشٌخ :ما
النجار وكان من المتحذلقٌن أع أر أ
أ
الفرق
الفرق بٌن الزوجات الم أطلَّ أقات والزوجات المطلأ أقات؟ [وما الفابدة فً الفرق]()7؟ فذكرت

والفابد أة ,فقال :هذا بارد ولٌس فٌه حركة ,فقلت :كبل؛ اإلطبلق والتقٌٌد باب من أبواب الفنٌ ,عرفه
()9

أهل الصناعات( ,)8وأهل اللسان ,وأصحاب الفقه والفتاوى فً الفتاوى ,وفرضت علٌه

مساب أل

فً الفقه فً العتق والطبلق ,فقال :هذا ال جدوى له ,فقلت :إن لم تقنع بهذا أوقفناك على المسؤلة
مفروضة بهذٌن اللفظٌن وبهذا المعنى فً عدة من كتب األصول ,وإنما سلك صاحب الكتاب فً
) (6فً (ب)" :والمجاوزة" وٌبدو أنه تصحٌؾ .والتجنٌس والجناس والمجانسة بمعنى واحد ,وهو من المحسنات اللفظٌة,
والتجنٌس أن ٌؤتً المتكلم بلفظٌن متشابهٌن فً النطق ومختلفٌن فً المعنى؛ كالزوجات المطلَّقات والمطلأقات فً كبلم
صاحب المتن ,والجناس على نوعٌن جناس تام وجناس ناقص .أما المزاوجة فهً من المحسنات المعنوٌة ,ومعناها -كما فً
كتب الببلؼة :-أن ٌزاوج المتكلم بٌن معنٌٌن فً الشرط والجزاء ,بؤن ٌرتب على كل منهما معنى رتب على اآلخر؛ كقول
الشاعر( :إذا ما نهى الناهً أفلأ َّج بًأ الهوى  ...أص أ
أاخت إلى الواشً أفلأ َّج بها الهجر)
فقد زاوج بٌن النهً واإلصاخة فً الشرط والجزاء بترتٌب اللِّجاج علٌهماٌ .نظر :القزوٌنً ,أبو عبد هللا محمد بن عبد
الرحمن بن عمر القزوٌنً (ت789:هـ)( ,اإلٌضاح فً علوم البالؼة) ,تحقٌق :محمد عبد القادر الفاضلً ,بدون طبعة,
المكتبة العصرٌة -بٌروت6989( ,هـ7568 -م) ,ص; .87: ,89الهاشمً ,السٌد أحمد الهاشمً( ,جواهر البالؼة فً
المعانً والبٌان والبدٌع) ,إشراؾ :صدقً محمد جمٌل ,بدون طبعة ,دار الفكر -بٌروت6969( ,هـ6998 -م) ,ص,877
.898
) (7فً (ب) و (ج)ٌ" :نتزع".
) (8فً (ب)" :مجاوزة للبٌان" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (9فً (ب) و (ج)" :ووقعت بٌنً وبٌن شٌخنا األستاذ ٌعٌش".
) (:فً (ب) و (ج)" :الخطر" بحرؾ الراء ,وٌبدو أنه تصحٌؾ.
);( لم أعثر له على ترجمة.
) (7ساقط من (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :أهل الصناعة".
) (9فً (ب) و (ج)" :وعرضت علٌه" والمعنى واحد.
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أ
طرٌق األصولٌٌن فً هذا لفظا ومعنى ,فقال :طلب الفقه وتعلم الحبلل والحرام أهم وأوكد,
هذا
أ
سمعت المث أل المضروب" :إنما منعهم من الوصول تضٌٌع
وتقدٌم األهم أوجب( ,)6فقلت :أوما
َّ
األصول ,فلما َّ
تعطلوا"( .)7واعلم أنً متى ذكرت فً هذا الكتاب "شٌخنا" باإلضافة إلى
بطلوا
"نا" ,فاعلم أنه األستاذ هذا الشٌخ دون ؼٌره ,وإذا ذكرت "الشٌخ" معرفا بالعهد فهو أبو ٌعقوب,
صاحب [هذا]( )8الكتاب.
أ
والرساتٌق( ,)9والمزالؾ ,أما "المخالٌؾ" فبل علم لً فٌه( ,):وأما
والكفور,
ؾ,
أ
ثم ذكر ال أمخالٌ أ
"المزالؾ" فهً القرى المتجاورة المتقاربة ,وأما "الكفور" فهً جمع كفر ,وهً القرٌة الصؽٌرة
(;)

التً ال أشجار علٌها وال مزرعة ,وأما "الرساتٌق" فهو
المزارع ,وفٌها لؽات رستاق بالسٌن والراء

()7

جمع رستاق ,وهً الضٌاع والقرى فً

والتاء والدال( .)8وتلخٌص الصور فً المختلطات

له ثبلثة أحوال :متجاورة؛ كالفول فً العدس ,وما أشبه ذلك .ومختلطة؛ كالشعٌر فً الشعٌر,
والقمح فً القمح .وممتزجة؛ كالزٌت فً الزٌت ,والماء فً الماء ,واللبن فً اللبن ,على تفصٌل
()9

عند الفقهاء فً ذلك ,فٌج أبرون على الفرز إن قدروا علٌه
()65

المختلطة ,وعلى القسمة فً الممتزجة[ .وأما النسابب]

فً المتجاورة ,وعلى االتفاق فً

والؽرابب؛ كالرجل تنتلؾ

()66

له ذات

محرم ,فالمعتبر المشقة والحرج ,فإن أتل أفت فً نساء العالم فالؽالب التحلٌل ,وٌتزوج حٌث ٌشاء
باب النكاح المحلل؛ لببل ٌقع فً النكاح المحرم ,وكذلك فً
حتى ٌصح التحرٌم ,وال نس ُّد عن هذا أ
والحرج فً منع التزوٌج أعظم وأعسر ,وقد قال تعالى:
مدٌنة عظٌمة ومصر عظٌم؛ ألن المشق أة
أ

) (6فً (ج)" :أوجه".
) (7ذكر هذا المثل صاحب اإلٌضاح الشٌخ عامر بن علً الشماخً فً مقدمة كتاب اإلٌضاحٌ .نظر :الشماخً( ,اإلٌضاح),
مصدر سابق ,مقدمة الكتاب ,ج ,6ص.9
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (ب) و (ج)" :والرساتق" من دون حرؾ الٌاء.
) (:سبق ذكر معناه فً المتن ,وقد وجدت مكتوبا على هامش النسخة (أ)" :أقول قد وجدنا فً بعض الهوامش على المتن ما
نصه :فٌه المخالٌؾ جمع مخبلؾ وهً القرٌة الكبٌرة ,وهً التً تخلؾ المدٌنة فً لؽة أهل الٌمن".
);( فً (ب) و (ج)" :وأما الرساتق فهً...إلخ".
) (7فً (ب) و (ج)" :بالسٌن والزاء".
) (8قال فً الصحاح" :الرستاق فارسًّ معرّب ,ألحقوه بقرطاس ,وٌقال :رزداق ورسداق ,والجمع ,الرساتٌق ,وهى
السواد" .الجوهري( ,الصحاح) ,ص.997
) (9فً (ج)" :إن قدروا على ذلك".
) (65ساقط من (ب) و (ج).
) (66فً (ج)" :تتلؾ" كما سبق أٌضا فً عبارة المتن ,والمعنى واحد.
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ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الحج ,78 :وقال :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﮊ البقرة.68: :
وإن أتل أفت فً قرٌة أو رس أتاق أو أمزلفة فلٌجتنب نسا أءها ,ولٌتزوج فٌما سواها ,فإن تج ُّن أبه نساءها
ال ٌشق علٌه وال ٌتضرر به ,وله فٌما سواها من الببلد ؼنٌة ,وإن أتل أفت له فً نساء محصورات
كان التحرٌم أؼلب؛ إذ ال ٌشق العدول عنهن إلى ؼٌرهن ,وكذلك إن نسً المطلَّ أقة أو تؽٌبت عنه
()6

فً ؼمار الناس فالتحرٌم عند الفقهاء

أ
الطبلق للبواقً
أؼلب ,وهو معنى قول الشٌخٌ" :ح ِّقق

وٌراجع [الجمٌع]( ,")7وقوله" :و ٌُلحقه( )3بؤٌتهن شاء" شبهة ٌحلها الفقهاء ,وهو معنى قولهم :فإن
طلق واحدة فً الوصؾ فٌحققه ألٌتهن شاء( ,)9وأما اإلناء النجس فً اآلنٌة الطاهرة ,والثوب
المنجوس فً الثٌاب الطاهرة ,والشاة المٌتة فً الشاة َّ
الذك ٌَّة( ,):واختبلط اللٌل بالنهار ,فذلك كله
ٌن األفضل وجب أر المفضول" أي جعلت قٌمة
ملخص فً الدٌوان وفً كتب الفقه ,وقوله" :أد أ
األفضل

(;)

دٌنا علٌهما ,وجبر أي كسر وأفسد المفضول لبقاء الفاضل ,وكنى عن الكسر بالجبر

على التفاإل له بذلك ,وهو على الضد؛ كالسلٌم فً اللدٌػ ,وكالمفازة فً المهلكة ,والمولى فً
المملوك والمعتوق ,قال:
ب أصناؾ العبٌد موالٌـــا
الحزن المخوؾ مفازة  ...ول ِّق أ
كما س ِّم أً أ

()7

وقوله " :أح َّل الك ُّل" ,أو " أحر أم الك ُّل" ,ففً تؽلٌب الحبلل أح َّل الكل ,وفً تؽلٌب الحرام أحر أم الكل,
وهو واضح فمٌزه ,وهللا أعلم.

) (6فً (ج)" :العلماء".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)ٌ" :لحق الطبلق" ,وعبارة المتن "ٌلحقه" فذكر الضمٌر دون االسم الظاهر.
) (9فً (ج)" :فلٌحقق ألٌتهن شاء".
) (:فً (ب) و (ج)" :األشٌاه المذكٌة".
);( فً (ج)" :قٌمة األول".
) (7البٌت من دٌوان صفً الدٌن الحلًِّ (ت7:5:هـ)ٌ .نظر :صفً الدٌن الحلًِّ ,عبد العزٌز بن سراٌا بن علً بن أبً القاسم
الطابً (ت7:5:هـ)( ,دٌوان صفً الدٌن الحلً) ,تحقٌق :د عمر فاروق الطباع ,بدون طبعة ,دار األرقم بن أبً األرقم-
بٌروت756;( ,م) ,ص.6;8
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[أحكام األموال]
فصل :وأحكام األموال ثالثة :حالل ٌ صرؾ ،وحرا ٌم صرؾ ،و ُ
شبهة ،فالواجب ترك الحرام،
واجتناب الشبهة ،واستعمال الحالل ،وقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :الحالل بٌن
والحرام بٌن وبٌن ذلك أمور مشتبهة( ،)0ومن استبرأ لعرضه وذمته كان أفضل ،ومعاصً هللا
()3
سمً
حول الحمى ٌوشك أن ٌقع فٌه)  ،وقال أٌضا علٌه السالم( :إنما ُ

()2

حماه ومن ٌرتع

المتقون متقٌن لتركهم ما ال بؤس به مخافة ما فٌه بؤس)( ،)4وذهب آخرون إلى تضعٌؾ الشبهة
والرٌبة ،وقول جابر بن زٌد والربٌع بن حبٌب ٌإول إلى هذا ،قال الربٌع بن حبٌب :ال أعرؾ
()5

الرٌبة إنما هو حالل ٌ أو حرام .وسؤل رجل ٌ جابر بن زٌد رضً هللا عنه عن رجل عشار
جار له ٌُهدي إلٌه إن كان ٌقبل هدٌته ،فقال [جابر](ُ :)6خذ من جارك ما أعطاك ،فقال الرجل :إنه
ٌ
()٧

ار ال أعرؾ له
عش ٌ

كان

من الحالل شٌبا11111111111111111111111111111 ،

) (6فً (ب) و (ج)" :أمور متشابهة".
) (7فً (ب) و (ج)" :ومن رتع" بصٌؽة الفعل الماضً.
) (8أخرجه البخاري ( ,):7كتاب اإلٌمان :باب فضل من استبرأ لدٌنه .ومسلم ( ,)6:99كتاب المساقاة :باب أخذ الحبلل
وترك الشبهات .كبلهما من حدٌث النعمان بن بشٌر .ولفظه عند البخاري عن النعمان بن بشٌر قال :سمعت رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ٌقول( :الحبلل بٌن ,والحرام بٌن ,وبٌنهما مشبهات ال ٌعلمها كثٌر من الناس ,فمن اتقى المشبهات استبرأ لدٌنه
وعرضه ,ومن وقع فً الشبهات :كراع ٌرعى حول الحمىٌ ,وشك أن ٌواقعه ,أال وإن لكل ملك حمى ,أال إن حمى هللا فً
أرضه محارمه ,أال وإن فً الجسد مضؽة :إذا صلحت صلح الجسد كله ,وإذا فسدت فسد الجسد كله ,أال وهً القلب).
) (9أخرجه الترمذي ( ,)79:6أبواب صفة القٌامة والرقابق والورع .وابن ماجة ( ,)976:كتاب الزهد :باب الورع
والتقوى .كبلهما من حدٌث عطٌة بن قٌس .بلفظ قرٌب .ولفظه عند الترمذي :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :ال ٌبلػ
العبد أن ٌكون من المتقٌن حتى ٌدع ما ال بؤس به حذرا لما به البؤس) .قال الترمذي" :هذا حدٌث حسن ؼرٌب ال نعرفه إال
من هذا الوجه".
) (:أع أشر القو أم ٌأعشرهم عشرا بالضم وعشورا و أع َّشرأ هم أأخذ عشرأ أأموالهم ,و أع أشرأ الما أل أنفسأه و أع َّشرأ ه كذلك ,وبه سمً
ال أع ّشار ,ومنه العاشر وال أع َّشار قابض العشر .والعشور فً االصطبلح :ما تؤخذه الدولة على أموال التجارة الداخلة إلٌها
والخارجة منها ,أما "العاشر" فٌطلق على من نصبه اإلمام على الطرٌق لٌؤخذ الصدقات من التجار مما ٌمرون به علٌه عند
اجتماع شرابط الوجوب .وقرٌب من هذا المعنى للعشور ما ٌسمى فً زماننا المعاصر بالضرابب الجمركٌة ,مع االختبلؾ
الكبٌر بٌنهما فً الشروط واألحكام .والعبلقة بٌن المعنٌٌن اللؽوي واالصطبلحً واضحة؛ ألن العشور جمع عشر كما سبق,
وقد سمٌت العشور عشورا والعاشر عاشرا مع أن المؤخوذ قد ٌكون نصؾ العشر أو ربعه؛ إما ألن الؽالب فٌها هو أخذ
العشر ,وهو المقدار الواجب فً تجارة أهل الحرب ,وإما إلضافة ما ٌؤخذه "العاشر" إلى العشر كربع العشر ونصؾ العشر.
ٌنظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,8ص .789ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "عشر" ,ج9و ص. :75
الجرجانً( ,التعرٌفات) ,ص.699
);( ساقط من (أ) و (ب).
) (7فً (ج)" :ال أعرؾ عنده".
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()3

قال[ :فقال جابر]( :)0خذ من جارك ما أعطاك( .)2وسبل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم
فً كتاب "الجوابات"

()4

عن رجل كان فً بلد وله فٌه عقار ،وهو ٌستدٌن األٌتام [واألرامل
()5

والناس ،فقال :إنه ال بؤس فً معاملته إال ما علمته حراما ،والتنزه]

عن مثل هذا أفضل،

()6

وجاز رسول ُ هللا صلى هللا علٌه وسلم فً نفر من أصحابه على حسً ماء

ناس قعود،
وحوله
ٌ

السباع تر ُده أم ال ،فانتهره عمر ،وقال :إنا نر ُد على
فهم رجل ٌ أن ٌسؤلهم عن الماء إن كانت
ُ
[السباع]( )٧علٌنا ،فقال صلى هللا علٌه وسلم( :صدق عمر لها ما حملت فً بطونها
السباع وتر ُد
ُ
ُ
عابشة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الوفود التً تقدم على
ولكم ما ؼبر)( ،)٥وسؤلت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ُترٌد اإلسالم فتسلم ،وكانوا ٌسؤلون أي نساء رسول هللا صلى
()١

هللا علٌه وسلم أحظى عنده ،فٌقال [لهم]

عابشة ،ف ٌُهدون إلٌها مما معهم من ُطرؾ البادٌة،

وربما ٌُهدون إلٌها من القدٌد شٌبا ،فسؤلته عن ذلك فقال( :سمً و ُكلً)( .)01وأول نازلة نزلت
هذه األمة فً هوشات األسواق( )00والنهب فً الدور والحوانٌت أٌام مقتل عثمان بن عفان ،فقال
()02

عبد هللا بن سالم :كفوا عن األسواق

()03

ثالثة أٌام ثم ال تبالون .وللمشاٌخ [رضً هللا عنهم]

ثالثة أجوبة فً الرٌبات إن لم ٌدخل علٌها صاحبها :أن ٌُمسك وال ٌبالً ،والثانً أن ٌبٌع
()04
ُ
سلمة الدرجٌنً
وٌمسك مقدار الثمن وٌنفق الباقً ،والثالث أن ٌستنفع بالثمن كله .حكاها
) (6ساقط من (أ) و (ج).
)ٌ (7نظر :الجٌطالً( ,قناطر الخٌرات) ,مصدر سابق ,ج ,8ص.799
) (8عبد الوهَّاب بن عبد الرحمن بن رستم (ت758:هـ) ,ثانً األٌمَّة فً الدولة الرستمٌة ,تقدمت ترجمته.
) (9لعله كتابه المعروؾ بمسابل نفوسة ,أو مسابل نفوسة الجبلٌ .نظر فً ترجمة اإلمام عبد الوهاب :محمد بن موسى بابا
عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,);59:ج ,7ص.788
) (:ساقط من (ج).
);( الحسً :موضع سهل ٌأس أتنقع فٌه الماء ,وال ٌلبث أن ٌنضأبأ  ,وجمعه :أحساء ,أو هو حأ فٌرة أقرٌبأة ال أقعر ٌجمع فٌها الماء.
ٌنظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,ج ,8ص .776ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص.887
) (7ساقط من (أ).
) (8أخرجه ابن ماجة ( ,):69كتاب الطهارة :باب الحٌاض .من طرٌق أبً سعٌد الخدري .ولفظه :أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم ,سبل عن الحٌاض التً بٌن مكة والمدٌنة ,تردها السباع ,والكبلب ,والحمر ,وعن الطهارة منها؟ فقال( :لها ما حملت
فً بطونها ,ولنا ما ؼبر طهور)
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (65لم أهتد إلى تخرٌجه.
) (66ا ّتقوا هوشات السّوق ,أي :اتقّوا الضّبلل فٌها ,وأأن ٌحتال علٌكم فتسرأ قواٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,ج ,9ص.;8
) (67فً (أ)" :كفوا على األسواق".
) (68ساقط من (أ).
) (69لم أعثر له على ترجمة.
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الشٌخ أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ رضً هللا عنه ،وأما إن دخل على الرٌبة؛ فإن كانت ُمحققة
فكالحرام بعٌنهٌ ،ؤثم حٌث ٌؤثم فً الحرام ،وإن كانت ُمعارضة فٌؤثم وٌردها وٌنفق مثلها(،)0
()2

فال ُمحققة مثل ما [ٌكون]

فً أٌدي [السراٌا وقطاع الطرق والؽارات حدثان ؼارتهم(،)8

وال ُمعارضة مثل ما ٌكون فً أٌدي]( )4من ال ٌتقً الحرام( .)5وقال عمر رضً هللا عنه" :احذروا
الربا والرٌبة"(ٌ .)6رٌد المعاملة والذرابع إلى الربا ،و ٌُتقى استعمال ُ الرٌبة فً الفروج ،واتها ُم
الناس فً السفاح ،قال هللا سبحانه :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﮊ النور ،02 :وإن كانت الرٌبة من قبل الوسوسة استعملتها واطرحت الرٌبة ،واألصل أن
الرٌبة موجودة ،وقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :دع ما ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك)(،)٧
وجل الشرٌعة إنما جاء فً اطراح
أمر ؼالبُ ،
ولكن الذي ٌنبؽً توهٌنُ أسبابها إال إن جاء ٌ
الرٌبة()٥؛ كقوله صلى هللا علٌه وسلم( :إن الشٌطان لٌنفخ بٌن إلٌتً أحدكم وهو فً الصالة،
فإذا وجد أح ُدكم ذلك فال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌشم رٌحا)( ،)١وقال للذي اتهم امرأته
) (6فً (ب) و (ج)" :وٌنفق ثمنها".
) (7ساقط من (أ).
) (8أي قرب عهدهم بؽارتهم .كما سبق بٌانه .وحدثان ال َّشًء ,بالكسر :أأوَّ له ,أوه أو مصدر حأ د أ
أث ٌأحدث حدوثا وحدثانا ,وفً
حدٌث عابشة رضً هللا عنها( :لوال حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة وبنٌتها) ,والمراد به قرب عهدهم بالكفر ,وأنه لم
ٌتمكن الدٌن فً قلوبهم ,فلو هدمت الكعبة وؼٌرتها ربما نفروا من ذلكٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج,6
ص .8:5ابن منظور( ,لسان العرب) ,ج ,7ص.686
) (9ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج).
) (:قال المحشً على شرح مختصر العدل واإلنصاؾ" :وإن دخل علٌها محققة إلخٌ ,عنً أن الرٌبة إذا دخل علٌها مع العلم
بؤنها رٌبة فحالها كحال الحرام ,والحاصل أن اإلنسان إذا صادؾ رٌبة فتارة ال ٌقصدها أصبل بل وقع علٌها ففٌها ما تقدم من
األقوال ,وتارة ٌقصدها إما مع العلم بؤنها رٌبة أو مع عدم ذلك ,فإن كان مع عدم العلم فقد جعلها المصنؾ رحمه هللا كالحرام
فً الحكم ,وإن كان مع عدم ذلك فهً رٌبة كالذي ٌكون فً ٌد من ال ٌتقً الحرام ,فٌجب علٌه أحد األمرٌن إما الرد ألربابها
إن أمكن ,وإما إنفاق مثلها إن عدمت عٌنه" .الشماخً( ,شرح مختصر العدل واإلنصاؾ) ,مصدر سابق ,الحاشٌة ,ص.79:
);( اخرجه ابن ماجة (; ,) 777كتاب التجارات :باب التؽلٌظ فً الربا .ولفظه :عن عمر بن الخطاب ,قال" :إن آخر ما
نزلت آٌة الربا ,وإن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قبض ولم ٌفسرها لنا ,فدعوا الربا والرٌبة".
) (7أخرجه الترمذي ( ,)7:68أبواب صفة القٌامة والرقابق والورق .والنسابً ( ,):766كتاب األشربة :باب الحث على
ترك الشبهات .كبلهما من حدٌث الحسن بن علً .قال الترمذي :وهذا حدٌث صحٌح.
) (8فً (ب) و (ج)" :باطراح الرِّ ٌبة".
) (9أخرجه أبو داود ( ,)677كتاب الطهارة :باب إذا شك فً الحدث .من حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم قال( :إذا كان أحدكم فً الصبلة فوجد حركة فً دبره ,أحدث أو لم ٌحدث ,فؤشكل علٌه فبل ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا,
أو ٌجد رٌحا).
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وأراد أن ٌنتفً من ولدها؛ فقال علٌه السالم( :هل لك من إبل؟ فقال :نعم ،فقال :ما ألوانها؟
فقال :حمر ،فقال :فهل فٌها من أورق؟ قال :نعم ،قال :أنى تراها

()0

جاءها ذلك؟ قال :ولعل عرقا

ٌ
عرق نزعه)( ،)2وإن كان قال رسول هللا صلى هللا علٌه
نزعه ،فقال علٌه السالم :ولعل ولدك
وسلم( :إذا استٌقظ أحدكم من نومه فال ٌؽمس ٌده فً اإلناء حتى ٌؽسلها ثالثا فإنه ال ٌدري أٌن
باتت ٌ ُده)( ،)3فهذه استبراء.
()9

[الشرح]

المتموالت
قال المفسر :كادت هذه القسمة أن تكون ضرورٌة؛ ألنك إذا اعتبرت جمٌع
َّ

لم ٌخرج لك وصفها عن هذه األوصاؾ الثبلثة؛ ألن ما تحققت تحلٌله بوجه شرعً فهو حبلل,
():

وما تٌقنت بوجه شرعً تحرٌمه فهو حرام ,و[ما]

هو مجهول الحكم عندك فهو شبهة ,والوجوه

التً ٌح ُّل بها مال الؽٌر مضبوطة بالشرع ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ النساء ,79 :وقال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم( :ال ٌحل مال امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث؛ بٌع عن تراض ,وهبة عن تراض ,أو
بمٌراث من كتاب هللا)(;)[ ,وزاد بعض العلماء :أو بؽنٌمة من كتاب هللا]()7؛ لقوله تعالى ﮋ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ األنفال ,;9 :وهً للمسلمٌن فً أموال المشركٌن خاصة ,ولٌس فً أموال
أهل اإلسبلم ؼنٌمة ,خبلفا ألهل اإلٌالة( ,)8وقد أجمع أهل اإلسبلم على هذه الوجوه األربعة ,وزاد
بعض أصحابنا ال َّداللأة من كتاب هللا ومن السنة؛ لقول هللا عز وجل :ﮋ ﮰ ﮱ ﮊ
) (6فً (ب) و (ج)" :أنى ترى".
) (7أخرجه البخاري ( ,):85:كتاب الطبلق :باب إذا عرض بنفً الولد .ومسلم ( ,)6:55كتاب الطبلق :باب انقضاء
المتوفى عنها زوجها وؼٌرها بوضع الحمل .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
) (8أخرجه الربٌع ( ,)87كتاب الطهارة :باب فً آداب الوضوء وفرضه .ومسلم ( ,)778كتاب الطهارة :باب كراهة ؼمس
المتوضا وؼٌره ٌده المشكوك فً نجاستها فً اإلناء قبل ؼسلها ثبلثا .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
) (9ساقط من (أ).
) (:ساقط من (ب).
);( لم أجده بهذه الزٌادة ,وقد أخرجه الدارقطنً فً السنن ( ,)788:كتاب البٌوع .من حدٌث أنس بن مالك .بلفظ :أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :ال ٌحل مال امرئ مسلم إال بطٌب نفسه"
) (7ساقط من (ب) و (ج).
)ٌ (8عنً بهم الخوارج ,الذٌن استباحوا دماء مخالفٌهم وأموالهم .واإلٌأالأة :ال ّسٌأاسة ٌ .أقال ف أبلن حأ سن اإلٌأالة و أسٌّا اإل أٌالأة.
ٌنظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج .8: ,6ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "أول" ,ج ,66ص.89
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النور ,;6:وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :من مر بحابط أخٌه فلٌؤكل ,وال ٌتخذ خبلة وال
خب أنة وال تبنة)( ,)6على تفصٌل وتحدٌد فً ذلك فً الفقه.
الوجه الثانً :ما تٌقنت تحرٌمه بوجه شرعً ,مثل ما كان ملكا للؽٌر ,فتناوله بوجه ممنوع
[بالشرع]()7؛ مثل الؽصب ,ومعاملة الربا ,واالنفساخ( ,)8والرشوة فً الحكم والشهادات ,وثمن
المحرمات كالمٌتة والدم ولحم الخنزٌر ,وثمن األنجاس المتفق على تنجٌسها ,وثمن الخمر(,)9
ومهر البؽً ,وعسب الفحل( ,):وحلوان الكاهن(;) ,وأجرة النابحة ,وكراء المٌزان والمعٌار,
وكراء بٌوت مكة ,وثمن القرآن( ,)7وأخذ األجرة على فعل الطاعات المفروضات أو المندوبات
()8

على أصول أصحابنا خاصة ,وأجرة المإذن واإلمام [فً الصبلة ,وأجرة]

الق َّسام؛ فإن القسمة

باب من العدل ووجه من القسط ,وقد قال سبحانه وتعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ النساء ,68: :وال أق أباالت( ,)9والدالالت,

) (6أخرجه الترمذي ( ,) 6787أبواب البٌوع :باب ما جاء فً الرخصة فً أكل الثمرة للمار بها .وابن ماجة (,)7856
كتاب التجارات :باب من مر على ماشٌة قوم أو حابط هل ٌصٌب منه؟ كبلهما من طرٌق ابن عمر .ولم ٌذكرا فٌه "خبلة" أو
"تبنة" .ولفظه عند الترمذي :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال( :من دخل حابطا فلٌؤكل ,وال ٌتخذ خب أنة) .الخب أنة :مأعطؾ
اإلزار وطرأ ؾ َّ
الثوب :أأي أال ٌؤخذ منه فً أثوبه ٌ .أقال أأخبأنأ الرَّ جل إ أذا أخبؤ أشٌبا فً خبنه أثوبه أأو سأراوٌلهٌ .نظر :ابن األثٌر,
(النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,7ص.9
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8االنفساخ :صفة توجب عدم االعتداء بالعقد بسبب اإلخبلل ببعض شروطه مثل الجهل فً الثمن أو المثمن أو األجل وما
أشبه ذلك ,وٌدخل فٌه بعض ال أؽرأ رٌ .نظر :أبو ستة( ,حاشٌة الترتٌب) ,ج ,9ص .679السالمً( ,شرح الجامع الصحٌح),
ج ,8ص.756
) (9فً (ب) و (ج)" :من الخمر...إلخ".
) (:أخرج الربٌع ( ,);89كتاب األشربة :باب فً المحرمات ,من طرٌق ابن عباس" :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى
عن أعسب الفحل" .قال الربٌع :ذكر ال أعسب وأراد ما ٌإخذ علٌه من األجرة ,وال أعسب ضراب الفحل.
);( أخرج الربٌع ( ,) ;88من حدٌث ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم( :أنه نهى عن ثمن الكلب ,ومهر البؽً,
وحلوان الكاهن) .قال الربٌع :مهر البؽً :ما تؤخذه المرأة على أن ٌزنى بها ,والحلوان :األجرة ,والكاهن :الذي ٌنظر فً
الكتؾ.
) (7فً (ب) و (ج)" :وثمن القردة".
) (8ساقط من (ب) و (ج) ,ونص العبارة فٌهما" :وأجرة المإذن واإلمام والقسام...إلخ".
صؽأار وأ أفضلهأا ربا" ,وهو أأن ٌ أت أقبَّل أ
بخراج أأو جباٌة أأكثر ممَّا أأعطى,
) (9جاء فً حدٌث ابن عباس" :إٌاكم وال أقباالت فإنها أ
ك ال أفضل ربا ,فإن تقبَّل أو أزرأ عأ أف أبل بؤس .وال أقبأالة بال أفتح :ال أك أفالأة ,وهً فً األصل مصدر أقبأل إذا أك أفلٌ .نظر :ابن األثٌر,
أف أذل أ
(النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,9ص .65ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "قبل" ,ج ,66ص.:99
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والمحابات( ,)6والمؽابنات( ,)7وأكل المال باالستدارات
َّ
والزافن
والز َّمار

()9

()8

والخدأ ع وال َّت أح ٌُّل ,وأجرة المؽنى وال َّد َّفاؾ

والراقص ,وأجرة الساحر والمتشعبذ ,وبالجملة كل ما كان كسبه وتناوله

ممنوعا بالشرع منهً( ):عنه(;) ,فجمٌع ما كان على هذه الصفة فهو حرام ,وهو فً مقابلة الحبلل
على الضد.
الوجه الثالث :ما كان مجهول الحكم عندك ,ولم تقطع فٌه بتحلٌل وال تحرٌم لجهلك بؤصله ,فهو
()7

الشبهة على هذا القول؛ الشتباه أصله ,إذ ال علم [لنا بالحبلل]
()8

حبلل ,وال علم لنا بالحرام إال ما أخبرنا [به]

إال ما أخبرنا الشارع عنه أنه

الشرع أنه حرام ,أو نهى عن تناوله( ,)9هذا هو

المعتمد علٌه عند أكثر مشاٌخنا رضً هللا عنهم ,فتناول الحبلل فرٌضة ,واجتناب الحرام دٌانة
وشرع وورع ,والتوقؾ عن الشبهات
()66

قول أبً الشعثاء [جابر]

()65

تنزه وورع ,وذهب بعض أبمتنا إلى توهٌن الرِّ ٌبة ,وهو

والربٌع بن حبٌب رضً هللا عنهما ,وقال الربٌع بن حبٌب :ال أعرؾ

الرِّ ٌبة إنما هو حبلل أو حرام ,وهذا القول أقٌس وأقوى فً باب النظر ,وهذا عندي ٌرجع معناه
إلى الخبلؾ فً األشٌاء قبل ورود الشرع ,فمن قال األشٌاء على اإلباحة فهً على األصل األول
حتى ٌتحقق فٌها التحرٌم ,ومن ههنا قالت المشاٌخ :الحبلل أقعد للحرام( .)67فعلى هذا القول نقول:
حقٌقة الحبلل هً ما لم ٌثبت فٌه تحرٌم بوجه من الوجوه التً ٌثبت بها التحرٌم فً األموال ,وهو
) (6المحاباة :االختصاص بالعطاء من ؼٌر جزاء ,والمحاباة هً الرشوةٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,ج; ,ص.786
الحمٌري( ,شمس العلوم) ,ج ,8ص;.687
ك إ أذا
ك إ أذا اهتض أم فٌه .أو أؼبأنأ فً رأ أٌه ,أو أذل أ
) (7الؽأبن بالتسكٌن فً البٌع ٌ .أقال ؼبنأ الرَّ جل فً بأٌعه ,أفهوأ ٌؽبأن أؼبنا ,أو أذل أ
ضأعؾأ رأ أٌهٌ .نظر :ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,ج ,9ص.966
) (8قال العسكري فً الفروق" :الفرق بٌن اللطؾ والمداراة :أن المداراة ضرب من االحتٌال والختل ,من أقولك :دأرٌت
الصٌَّد إذا ختلته ,أوإ َّنمأا ٌ أقال دارٌت الرجل إذا توصلت إلأى المأطلوب من جهأته بالحٌلة والختل" .العسكري ,أبو هبلل الحسن
بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد العسكري (ت89::هـ)( ,الفروق اللؽوٌة) ,تحقٌق :محمد إبراهٌم سلٌم ,بدون طبعة ,دار العلم
والثقافة -القاهرة ,بدون تارٌخ ,ص.769
) (9فً (ب) و (ج)" :والزفان" بتقدٌم الفاء على حرؾ المد.
) (:خبر للمبتدأ فً أول هذه الفقرة ,وهو قوله" :فتناوله بوجه ممنوع بالشرع".
);( فً (ب) و (ج)" :منهٌا عنه" على النصب.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9فً (ج)" :ونهانا عن تناوله".
) (65فً (أ)" :على الشبهات".
) (66ساقط من (أ) و (ج).
) (67أي أن الحبلل هو األصل والحكم به أولى ,أما الحرام فهو أمر طارئ ,وال ٌصار إلٌه إال ببٌنة.
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معنى قول جابر والربٌع ,أن األصل الحبلل ,فكؤن الحرام طار على [الحبلل ,والتحرٌم طار
على]( )6التحلٌل ,فما لم ٌثبت فٌه [تحرٌم فقد ثبت فٌه التحلٌل ,وما لم ٌكن حراما فهو حبلل ,وعلى
()7

القول األول ما ثبت فٌه التحلٌل بوجه شرعً فهو حبلل ,وما ثبت فٌه]

التحرٌم بوجه شرعً

فهو حرام ,وما لم ٌثبت فٌه تحلٌل وال تحرٌم وتقابل فٌه االحتماالن فهو شبهة ورٌبة ,والرِّ ٌبة فرع
من الشك ,والشك جهل ,والجهل ال ٌوجب تحلٌبل وال تحرٌما ,وأما جواب اإلمام عبد الوهاب
رضً هللا عنه فهو ٌتوجه إلى مقصدٌن وٌعتمد على اعتبارٌن؛ أحدهما :الحكم بالؽالب واألكثر,
فلعله تحقق أن األكثر والؽالب فً مال الرجل الحبلل ,وجعل األقل كالتابع ,والحكم للمتبوع بحكم
التبعٌة ال للتابع ,وله أصل قوي فً الشرع .والثانً :الحمبلن على أن المعامل به أو فٌه حبلل,
()8
الع َّشار
وٌحقق التحرٌم فٌما سواه ,والحمبلن باب قوي فً الدٌن  ,وسإال الرجل لجابر عن هدٌة أ
()9

تهوٌن
صدأ به
أ
إنما كان من سبب الرِّ ٌبة ,وجوابه له باألخذ والقبول إنما أق أ

أسباب الرِّ ٌبة ,وسدا

ألبواب الشك ,إذ الشك جهل ,والجهل ال ٌوجب حكما كما ذكرنا ,وهللا أعلم.
():

واعلم أن طلب الحبلل فرٌضة على كل مسلم؛ لقوله علٌه السبلم( :طلب الحبلل

كل مسلم)(;) ,ولما قال صلى هللا علٌه وسلم( :طلب العلم فرٌضة على كل مسلم)

فرٌضة على

()7

قال بعض

ب عل أم الحبلل أنه حبلل وعل أم الحرام أنه حرام فرٌضة واجبة ,فٌكون معنى
العلماء :إنما ٌعنً أطلأ أ
الحدٌث :كل إنسان مكلؾ متعبد مؤمور بالفحص والبحث والكشؾ والتمٌٌز والتحقٌق واالعتبار
وقرابن أحوال وأسبابا تشهد بتحلٌله ,وللحرام أدلة
لؤلشٌاء ,وقد جعل هللا سبحانه للحبلل أدلة
أ
وقرابن أحوال تدل على تحرٌمه ,واختلؾ العلماء فً ماذا ٌجب على العبد البحث والسإال
وأسبابا
أ

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8جواب اإلمام عبد الوهاب الذي ٌشٌر إلٌه الشارح سبق فً المتن ,وذلك أنه سبل "عن رجل كان فً بلد وله فٌه عقار,
وهو ٌستدٌن األٌتا أم واألرام أل والناس ,فقال :إنه ال بؤس فً معاملته إال ما علمته حراما" اهـ .وأما "الحمبلن" الذي ٌشٌر إلٌه
الشارح فهو راجع إلى قاعدة كلٌة ,وهً قاعدة" :الٌقٌن ال ٌزول بالشك" ,فاألصل فً المال الحبلل ,واألصل فً معاملة هذا
الرجل أنها جابزة ,وٌحقق الحمبلن فً مثالنا هذا بؤن ٌحمل المعا أمل به أو فٌه على أنه حبلل ,وأن مجرد الرٌبة فً أموال
هذا الرجل ال تخرج معا أملأ أته عن هذا األصل ,وال ٌحكم بتحرٌم شًء من ذلك إال فٌما ثبت تحرٌمه بٌقٌن .هذا ما فهمته من
معنى الحمبلن فً كبلم الشارح ,وقد بحثت عن هذا المصطلح فً كتب األصول فلم أوفق فً الوصول إلٌه.
) (9فً (ب)" :توهٌن" بتقدٌم الواو على الهاء ,والمعنى واحد.
) (:فً (ب) و (ج)" :طلب العلم" .وهذه رواٌة أخرى ,سٌذكرها الشارح.
);( أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ( ,)9998باب العٌن .من طرٌق علقمة عن عبد هللا.
) (7أخرجه ابن ماجة ( ,) 779فاتحة الكتاب فً اإلٌمان وفضابل الصحابة والعلم :باب فضل العلماء والحث على طلب
العلم .والطبرانً فً األوسط ( ,)9باب األلؾ :من اسمه أحمد .كبلهما من طرٌق أنس بن مالك.
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والتمٌٌز والنظر ,فقال بعضهم :إنما ٌجب البحث عن حكم المال؛ هل هو حبلل مقطوع بتحلٌله
()6

بوجه شرعً أم ال؟ فإن هللا تعالى إنما أمرنا باألكل [من الحبلل]

خاصة ,قال سبحانه :ﮋ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ األنفال ,;9 :والطٌب الحبلل ,وقال بعضهم :إنما وجب النظر فً التحرٌم
والشبهة خاصة ,فما لم ٌكن حراما وال شبهة ولم توجد فٌه قرٌنة تدل على الشبهة وال على التحرٌم
فهو حبلل صرؾ ,ومن القرابن التً تدل على الشبهة والرِّ ٌبة وٌجب التوقؾ والبحث عندها قرٌنة
()7

اإلؼارة

والتلصص فً ببلدنا ,هذه العمابم الزرق والظفاٌر المرطٌة( ,)8ومن قرابن الؽشم
()9

واالنتهاب والؽارة

():

الرمح والفرس ,ومن قرابن التسلط والقهر والعلو والتسلطن

التر ُّفه

وال َّت أف ُّنق(;) ,والتباهً بالمبلبس الفاخرة؛ مثل الفراء المو َّشاة( ,)7والثٌاب المذ ٌَّلأة المطوَّ لة األفراج(,)8
والخٌل المسومة ,والبرانٌس الواسعة األكتاؾ ,وكثرة األعوان ,والتعزز بكثرة األتباع ,والتبختر
فً المشً ,وقصر الخطى ,وصعر الخد( ,)9وال َّت أم ِّ
طً( ,)65والتزاٌد فً البسطة ,ومد العنق,
الج ألو أزة(5555555555555555555555555555555555 )66
والنظر شزرا[ ,ومن قرابن أ

) (6ساقط من (ب).
) (7فً (ب) و (ج)" :وٌجب التوقؾ والبحث عنها قرٌنة اإلؼارات".
) (8فً (أ)" :والصفاٌر المرطلة" .ولم ٌتبٌن لً معنى كبلمه هذا ,وكؤنه ٌشٌر إلى عصابات مخصوصة ظهرت فً عصره,
وقامت باإلؼارة على القرى والبلدات وسرقة أموال الناس ,وهللا أعلم.
) (9فً (ب) و (ج)" :واإلؼارات".
) (:تسلطن :صار سلطانا ,والسلطان :الملك أو الوالًٌ .نظر :إبراهٌم مصطفى وآخرون( ,المعجم الوسٌط) ,مصدر سابق,
ج ,6ص.998
);( ال َّت أف ُّنق :ال َّت أنعُّم ,و أت أف َّنقأ الرجل :أي تنعّمٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "فنق" ,ص .957الحمٌري( ,شمس العلوم),
ج ,8ص.:7;:
) (7ال أفرو وال أفر أوة مأعروؾ الذي ٌلبأس والجمع فراء ,والمو َّشى من الثٌاب المخطط والمزٌَّنٌ .نظر :ابن سٌدة( ,المحكم
والمحٌط األعظم) ,ج ,65ص .878ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "فرا" ,ج ,6:ص.6:6
) (8جاء فً لسان العرب" :ال أفرج :أ
الخلأل بأٌنأ ال َّشٌ أبٌن ,أوالجأ مع فروج ,أال ٌكسَّر أعلأى ؼٌر ذلك" ,والفرجأ ة فً الجدار والباب:
الفتحة والخلل .والشارح جأ أم أعه على "أفراج" ,ولعله أراد باألفراج الفتحات والمخارج التً تكون فً الثٌاب كاألكمام وؼٌرها.
ٌنظر :ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "فرج" ,ج ,7ص.896
صعأر :مأٌل فً العنق ,وانقبلب فً الوجه إلى أحد الشقٌن .وال َّتصعٌر إمالة الخ ّد عن النظر إلى الناس تهاونا من كبر
) (9ال َّ
ك لل َّناس" (لقمانٌ .)68:نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,ج ,6ص.798
صعِّر أخ َّد أ
وعظمة ,كؤ ّنه معرض ,قال هللا عز وجل " :أوال ت أ
) (65ال أتم ِّ
أطً :التبختر وم ُّد الٌدٌن فً المشًٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "مطا" ,ص.658:
) (66الجأ ل أوزة :مصدر الجلواز ,وهً خ َّفته بٌن ٌدي العامل .و جأ لوأ ز :رجل مأجلوز :شدٌد مأعصوب أ
الخلقٌ .نظر :الحمٌري,
(شمس العلوم) ,مادة "الجلوزة" ,ج ,7ص.66:7 ,668:
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()7( )6

والفٌاجة ]

()8

والح أرس ٌَّة
أ
():

ولباس الثٌاب والج أباب

()9

االجتماع

والوقوؾ على أبواب الظلمة ,واالنتصاب بٌن أٌدٌهم,

مفردة من ؼٌر ما ٌلقى على العواتق ,فهذه كلها قرابن مشعرة باكتساب

الشبهة والحرام والرِّ ٌبة ,وتوجب التوقؾ والبحث والفحص عما فً أٌدٌهم(;) ,والتنزه عن طعامهم
وشرابهم إال ما ٌتٌقن تحلٌله ,وإن كانت الٌد قرٌن أة الملك فؽالب الظن أن الحبلل نادر فً أٌدٌهم,
صل لهم الحبلل بمٌراث أو بصدقة أو بهدٌة أو بشراء إلى الذمة فهذا
وإن كان ٌحتمل أن أٌتح َّ
احتمال ضعٌؾ نادر ,والنادر ال حكم له ,فإن صح شًء مما ذكرنا من وجه صحٌح حكمنا
بتحلٌله ,وإال فاألؼلب الرِّ ٌبة والحرام ,ومن حٌث إنهم مستؽرقوا الذمم( ,)7وال ذمة لهم فً الدنٌا
()8

واآلخرة

()9

فً أؼلب األحوال ,فالهدٌة إلٌهم فً أكثر األمر

رشوة ,والمٌراث إنما ٌقع إلٌهم فً

األكثر من أضرابهم وممن هو بمنزلتهم ,فمهما ظهرت قرٌنة من هذه القرابن فقد وجب التنزه
والتوقؾ ,وهو معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم( :من تركها فقد استبرأ لعرضه ودٌنه ومن رتع
حول الحمى ٌوشك أن ٌقع فٌه)( ,)65وحدٌث السباع ٌإٌد قول جابر والربٌع فً توهٌن أسباب
الرِّ ٌبة وتضعٌفها ما لم تتحقق النجاسة ,ومن ههنا جعلت المشاٌخ الطهارة أقعد للنجاسة(,)66
وتفرعت عن هذا الحدٌث فروع جمة فً الدٌوان ,وفً كتاب ما طهر وما نجس ,وتصدٌق رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم عمر فً حسن اعتباره المسؤلة؛ من حٌث إن النجاسة إنما تتحقق فً أفواه

) (6ال أفٌج :رأ سول السُّل أطان أعلأى رجله؛ أفارسً معأرَّ ب ,أوقٌلأ :هوأ الَّذي ٌأسعأى بالكتب ,وأ الجأ مع فٌوج .قٌلأ :الفٌوج الَّذٌنأ
ٌأدخلونأ السِّجنأ أوٌأخرجونأ ٌأحرسونأ ٌ .نظر :ابن سٌده( ,المحكم والمحٌط األعظم) ,ج ,7ص .:65ابن منظور( ,لسان
العرب) ,مادة "فوج" ,ج ,7ص.8:5
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8الحأ رأ سًُّ ب أفتح الرَّ اء :أواحد الحرَّاس والحأ رأ س ,أوهم أخدأم السُّل أطان المر ِّتبون لحفظه وحراستهٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة
فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص .8;7ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "حرس" ,ج; ,ص.98
) (9فً (ب)" :والحأ رأ س ٌَّة واالجتماع" .وٌظهر أنه تصحٌؾ؛ ألن قوله" :االجتماع" هو مبتدأ مإخر لقوله" :ومن قرابن
الجلوزة والفٌاجة".
) (:فً (ب) و (ج)" :واألجٌاب" .وهو تصحٌؾ كما ٌبدو .والجباب :جمع الجبّة التً هً نوع من اللباسٌ .نظر :الفراهٌدي,
(العٌن) ,ج; ,ص.7:
);( فً (أ)" :على ما فً أٌدٌهم".
) (7لعله ٌرٌد أن ذممهم مشؽولة بحقوق اآلخرٌن ,فإن جمٌع ما فً أٌدهم من مال إنما إنما هو حق من حقوق الناس.
) (8فً (ب) و (ج)" :وال فً اآلخرة".
) (9فً (ب) و (ج)" :فً أكثر األمور".
) (65سبق تخرٌجه فً المتن.
) (66أي أن الطهارة فً األشٌاء هً األصل ,فالحكم بها أولى ,أما النجاسة فهً شًء طارئ ,وعلٌه فبل ٌصار إلى نجاسة
شًء إال بدلٌل وبٌنة.
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السباع من أكل الجٌؾ وشمها بخراطمها( ,)6فهً تؤخذ من المٌاه بؤفواهها وتبتلع وتجوز إلى
بطونها( ,)7فكؤن النجاسة والماء المتنجس ابتلعته واستقر فً بطونها ,وإن كان ٌحتمل أن ٌرجع من
أفواهها شًء أو ٌقطر من خراطمها( ,)8فتساهل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً هذا االحتمال
()9

وأوهن أسبابه ,حٌث ذلك [احتمال]

لم ٌتحقق ولم ٌقطع به ,والمقطوع به هو الولوغ واألخذ
():

والتجوٌز إلى البطون ,فهذا ظاهر ٌسبق إلى النفس ,والرد من أفواهها إلى الحسً

مشكوك فٌه,

والقدٌد والتسمٌة علٌه عند األكل منه هللا أعلم بوجه ذلك(;) ,ؼٌر أنه ٌفهم منه أنهم ٌذكون وال
()8

ٌسمون هللا( ,)7فرخص لها أن تس ِّم أً [هللا]

لعموم قوله تعالى :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﮊ األنعام.668:
ومسبلة األسواق واجتنابها ثبلثة أٌام()9؛ ألن الحرام متحقق دخوله ووجوده فً األسواق وجلبه
إلٌها للبٌع واالبتٌاع ,واألؼلب فً العادة أن البابع ال ٌساوم أكثر من ثبلثة مواعٌد ,وكذلك
المشتري ,ولذلك جعل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الخٌار فً الشاة الم أح َّفلة( )65والنظر فٌها إلى
ثبلثة أٌام ,وبعد الثبلثة ال ٌجتنب إال ما تحقق تحرٌمه ,أو قارنته قرٌنة مشعرة بالحرام أو الرِّ ٌبة,
وأجوبة المشاٌخ [فً الرِّ ٌبة]( )66إذا لم ٌدخل علٌها ,وذلك مثل رجل ٌرث ماال ال أٌعرؾ أصله وال
حكمه فتقع له فٌه الرِّ ٌبة ,أو ٌشتري شٌبا ٌظن أنه حبلل فٌسترٌبه( ,)67فعلى قول جابر والربٌع

) (6فً (ب) و (ج)" :ومسها بخراطٌمها".
) (7فً (ب)" :وتبلػ وتجوز إلى بطونها" ,وفً (ج)" :وتبلػ إلى بطونها".
) (8فً (ب) و (ج)" :خراطٌمها".
) (9ساقط من (أ).
ضبأ  ,وجمعه :أحساء ,أو هو حأ فٌرة
) (:الحسً كما سبق فً المتن ,هو :موضع سهل ٌأس أتنقع فٌه الماء ,وال ٌلبث أن ٌن أ
أقرٌبأة ال أقعر ٌجمع فٌها الماء.
);( ٌشٌر إلى الرواٌة التً ذكرها صاحب المتن أن الوفود التً كانت تقدم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ربما ٌهدون
إلى السٌدة عابشة من القدٌد شٌبا ,فسؤلت عنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,فقال ( :أسمًِّ وكلً).
) (7فً (ب) و (ج)" :وال ٌذكرون التسمٌة عند التذكٌة" والمعنى فً العبارتٌن واحد.
) (8ساقط من (أ).
)ٌ (9شٌر إلى كبلم عبد هللا بن سبلم أنه قال" :كفوا عن األسواق ثبلثة أٌام ثم ال تبالون" .كما سبق ذكره فً المتن.
) (65المحأ َّفلة :الشاة .أو البقرة ,أو الناقة ,ال ٌحلبها صاحبها أٌاما حتى ٌجتمع لبنها فً ضرعها ,فإذا احتلبها المشتري حسبها
ؼزٌرة .ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص.958
) (66ساقط من (ب) و (ج).
) (67فً (ب) و (ج)" :فٌشترٌه".
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ٌمسك وال ٌبالً ما لم ٌقطع بالتحرٌم ,حٌث الرِّ ٌبة عندهما شك( ,)6والشك ال ٌوجب حكما وال ٌنفً
حكما ,وقول من قال ٌبٌع وٌمسك مقدار الثمن؛ فإنهم قالوا الزابد على الثمن حكمه حكم اللُّقطة,
وأما الثالث

()7

ضة:
ار أ
فاهلل أعلم ما وجهه .وأما من دخل على الرِّ ٌبة فحكمها على وجهٌن؛ رٌبة م أع أ

وهً آٌلة إلى الشك ,والشك ال ٌثبت حكما وال ٌنفٌه ,واجتنابه تنزه وورع .والرِّ ٌبة الم أح َّق أقة :وهً
()8

آٌلة إلى ؼلبة الظن ,وؼلبات الظنون مما ٌجري مجرى العلم

فً كثٌر من األحكام ,وج ُّل أحكام

الشرٌعة مظنونة ,ومنها الشهادة؛ فإن عدالة الشاهدٌن مظنونة ,والحكم والعمل بها واجب ,وصفة
الرِّ ٌبة الم أح َّق أقة مثل ما ٌكون فً أٌدي السبلبة

()9

وقطاع الطرق ,ومثل ما ٌوجد فً أٌدي الؽارة

حدثان ؼارتهم( ,):وحكمها فً األكثر حكم الحرام ,ومقترفها فً جواب المشاٌخ هالك كمقترؾ
(;)

ضة مثل ما ٌكون فً ٌد
ار أ
الحرام ,ومن الرِّ ٌبة الم أع أ

من ٌعامل الحرام وال ٌتنزه عن الشبهات,

وكذلك من ٌستعمل الذرابع وال ٌترك مناهً المسلمٌن( ,)٧وحكمهم علٌه أنه عاص ال ٌصح
إطبلقه ,وإنما ٌعصً( )8فً الوصؾ وال ٌعصً فً الحكم.
ومما ٌنبؽً التحرز والتحفظ فٌه ال ُّتهم والرِّ ٌب

()9

فً الفروج؛ كامرأة مطلقة ادعت تمام عدتها فً
()65

مدة ٌسٌرة ال تقع عند أكثر النساء ,فٌجب التوقؾ والتحرج فً تزوٌجها

حتى تجاوز ما هو

المعروؾ فً عوابد أكثر النساء ,وذلك فً الفقه مشهور ,والخبلؾ فٌه مذكور ,وكذلك المتب ِّعلة إن
ؼابت عن زوجها فتدعً الطبلق( )66وتمام العدة ,أو تدعً موته وتمام عدتها باألشهر ,فهً م َّتهمة
()67

حتى ٌصح ما تدعٌه ببٌنة أو بقول ؼٌرها ممن ٌصدق ,وإن [كانوا]

قالوا فً األثر عن أبًِّ بن

) (6فً (ب) و (ج)" :حٌث الرِّ ٌبة عند العلماء شك".
) (7أي القول الثالث ,وهم الذٌن قالوا أنه ٌستنفع بالثمن كله.
) (8فً (ب) و (ج)" :وؼلبتها مما ٌجري مجرى العلم".
) (9أسلأبأ  :أأخذ ال َّشًء بخفَّة أواخت أطاؾ ٌ .أقال أسلأبته أثوبأه سألبا .أوال َّسلأب :المأسلوب .وفً الحدٌث( :من أق أت أل أقتٌبل أفلأه أسلأبه).
ٌنظر :ابن فارس( ,مقاٌٌس اللؽة) ,مادة "سلب" ,ج ,8ص.97
) (:فً (ب) و (ج)" :مثل ما ٌوجد فً أٌدي الؽارات حدثان ؼاراتهم".
);( فً (أ)" :ومثل المعأارأ ضأة ما ٌكون فً ٌد...إلخ".
) (7مناهً المسلمٌن ,لعله ٌعنً بالمسلمٌن -كما سبق التنبٌه علٌه -جماعة المسلمٌن ,وعلى رأسهم والة األمر ,وأهل الحل
والعقد ,وهللا أعلم.
) (8فً (ج)" :وإنما ٌصح" وهو تصحٌؾ.
) (9فً (ب) و (ج)" :وإنما ٌنبؽً التحرز والتحفظ فٌه التهم والرِّ ٌبة...إلخ".
) (65فً (ب) و (ج)" :عن تزوٌجها".
) (66فً (ب) و (ج)" :فادعى الطبلق" بإسناد الفعل للمذكر ,وٌبدو أنه تصحٌؾ؛ ألن الكبلم هنا عن المتبعلة.
) (67ساقط من (أ).
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كعب رضً هللا عنه" :كان من األمانة أن اإتمنت المرأة على فرجها"( ,)6فقد جعلهن هللا سبحانه
وتعالى أمٌنات فٌما فً أرحامهن ,قال سبحانه :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ البقرة:
 ,778لكن هذا كله ما لم تقع تهمة ,وكذلك فً رجل ٌوجد مع امرأة لٌست محرما

()7

فٌدعً
()8

تزوٌجها فتصدقه ,وال ٌعرؾ ذلك إال من قولهما ,فٌنبؽً اتهامهما واإلؼبلظ علٌهما كشفا للرِّ أٌب

وسدا للذرابع ,حتى ٌإتى األمر من بابه ,وال ٌنبؽً للقضاة والحكام التؽافل والتساهل فً مثل هذا,
بل ٌجب علٌهم التك ُّشؾ واالستقصاء؛ حتى تحمل الناس على الواضحة ,وكذلك ما تفعله ال ُّدناة

()9

والعجزة األشحة على الخٌر ,الراهبٌن من الفقر ,الممسكٌن الهاربٌن من التوسع فً اإلنفاق ,الذٌن
ٌضٌقون ذرعا من البنٌن والبنات ,والذكور واإلناث ,المابلٌن إلى نكاح السر ,الراؼبٌن عن سنن
المرسلٌن وسٌر المسلمٌنٌ ,واطا أحدهم إحدى الفواجر على نكاح السر ,فتقتنع منه بالٌسٌر
وترضى بالحقٌر ,فتبٌحه فرجها فً خفٌة من أولٌابها ,بعدما ٌستحضر لها ثبلثة من الؽواة عاقدا
():

وشاهدٌن ,وفٌهم من ٌقتصر على اثنٌن [ٌكون]

أحدهما منكحا وشاهدا ,فتولٌهم أمرها وال

ٌحضر أحد سواهم أو سواهما وهً وهو ,فٌتزوجها -زعم والحال هذه -بالتفه النزر(;) ,وٌرى عند
()7

نفسه أنه تزوج على الحبلل ,فما أسمجها

وما أسوأها وما أبعدها مما ٌرضً هللا ورسوله,

فٌنبؽً اتهام هإالء وهجرانهم وطردهم وتجهمهم؛ حتى ٌنتهً الناس عن الرِّ ٌب وأخبلق السوء,
وقد نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن نكاح السر وقال( :فرق ما بٌن النكاح والسفاح
اإلعبلن)(5555555555555555555555555555555555555555555555555 ,)8

) (6أخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى ( ,)6:959كتاب العدد :باب تصدٌق المرأة فٌما ٌمكن فٌه انقضاء عدتها .من طرٌق
أبً بن كعب.
) (7فً (ب) و (ج)" :لٌست بمحرم منه".
) (8فً (ب) و (ج)" :كشفا للرٌبة".
) (9جمع ال َّدنا ,وهو :الخسٌس من الرجال الدون ,وقد أد أنؤ أ الرجل ٌأد أنؤ صار دنٌبا ال خٌر فٌهٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح),
مادة "دنؤ" ,ص.887
) (:ساقط من (ب) و (ج) ,ونص العبارة فٌهما" :وفٌهم من ٌقتصر على اثنٌن أحدهما منكح وشاهد".
);( نص العبارة فً (أ)" :فٌتزوجها زعمه والحال هذه بالفقه الضرر" وٌظهر أنه تصحٌؾ .والتافه من األشٌاء :الحقٌر,
والنزر :القلٌل التافةٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "نزر" ,ص.6679
) (7سأم أج الشًء بالضم أقبحأٌ ,أسمج سأماجأ ة إذا لم ٌكن فٌه مبلحةٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة "سمج" ,ج; ,ص.;5
الجوهري( ,الصحاح) ,مادة "سمج" ,ص .::7ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "سمج" ,ج ,7ص.855
) (8أخرجه أحمد ( ,) 68785مسند الشامٌٌن :أول مسند الكوفٌٌن ,حدٌث محمد بن حاطب .ولفظه أن رجبل قال لمحمد بن
حاطب :إنً قد تزوجت امرأتٌن ,لم ٌضرب علً بدؾ ,قال ببسما صنعت ,قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :إن فصل ما
بٌن الحبلل والحرام الصوت ٌعنً الضرب بالدؾ).
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وقال( :دففوا فبل نكاح حتى ٌسمع حنٌن الدؾ)( ,)6وسبل عمر بن عبد العزٌز عن رجل ٌتزوج
()7

امرأة بشاهدٌن وٌستكتمهما ,فقال :ولو حضرهما [مؤل]

هذا الجامع .وقال أبو عبٌدة مسلم :نكاح

السر حرام.
وقوله" :واألصل أن الرٌبة موجودةٌ؛ لقوله صلى هللا علٌه وسلم( :دع ما ٌرٌبك إلى ما ال
ٌرٌبك)( ,")3قال المفسر :هذا على مذهب الجمهور واألكثر من العلماء ,وقد مضى الكبلم فً ذلك,
ضة التً لم ٌدخل علٌها ,وأما الرِّ ٌبة الم أح َّق أقة فالذي
ار أ
وتوهٌن األسباب إنما ٌصح فً الرِّ ٌبة الم أع أ
()9

ٌنبؽً فٌها تقوٌة أسبابها ,كما مثل ذلك الشٌخ أبو العباس أحمد بن أبً عبد هللا

للرجل المصعبً

الذي سؤله عن صاحب الرِّ ٌبة ,هل ٌعامل فً ماله؟ فقال الشٌخ للسابل :إذا رأٌت ٌربوعا دخل
جحرا ثم تبعته حٌة فدخلت معه ,هل تدخل إلٌه ٌدك لتستخرجه؟ قال ال ,فقال :ذلك كذلك(,):
(;)

وتمثٌله الرِّ ٌبة بالح ٌَّة

ٌشهد بؤنها رٌبة م أح َّق أقة ,حٌث السم قاتل ,والعلماء ٌمثلون الكبابر بالسم

القاتل ,وتمثٌله الحبلل بالٌربوع ٌشهد بؤن الرجل له أصل مال من الحبلل ,وتوهٌن أسباب الرِّ ٌبة
معناه تكذٌب الوسواس المشعر بها حتى ٌتحقق ذلك بالٌقٌن.

) (6أخرج قرٌبا منه الترمذي ( ,)6589أبواب النكاح :باب ما جاء فً إعبلن النكاح .من حدٌث عابشة قالت :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم( :أعلنوا هذا النكاح ,واجعلوه فً المساجد ,واضربوا علٌه بالدفوؾ) .قال الترمذي" :هذا حدٌث ؼرٌب
حسن فً هذا الباب".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8سبق تخرٌجه فً المتن.
) (9أحمد بن محمد بن بكر الفرسطابً النفوسً ,أبو العباس (ت:59 :هـ) ,سبقت ترجمته.
) (:فً (ب) و (ج)" :قال فذا كذلك ,وتمثٌله الحبلل بالٌربوع ,وتمثٌله الرِّ ٌبة بالحٌة...إلخ" والعبارة التً فً وسط الكبلم
مدرجة ,وسٌؤتً الحدٌث عنها الحقا.
);( فً (ج)" :وتمثٌله الحرام بالحٌة".
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فصل :أحكام الحرام المجهول [العٌن](.)0
واعلم أن الحرام المجهول العٌن هو الذي ال ٌفرزه إال هللا عز وجل ،وال ٌتوصل إلى معرفة عٌنه
وال إلى معرفة مواله إال بوحً من هللا عز وجل ،قد اختلؾ الناس فٌه؛ قال بعضهم :هو حالل ٌ
مطلق ،وجمٌع ما ٌتعلق بالحالل ٌتعلق به ،وأحكامه [أحكام]
()3

وقال بعضهم[ :هو]

()2

جمٌع الحالل فً الدنٌا واآلخرة

حرا ٌم مجهول ،ال فرق بٌنه وبٌن الحالل الصرؾ إال االسم( .)4وقال

بعضهم :هو حرا ٌم محرم .أما هذا فساقط وال ٌعلم الؽٌب إال هللا ،وال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها.
أما األول الذي أطلق علٌه اسم الحالل ٌقول على التسمٌة عنده بما ظهر له ،فإن تصرفاته فٌه
مؤمور بإخراج الزكاة من الناض ،والعشور من الحب( ،)5والصدقات من
كتصرفاته فً حالله،
ٌ
الحٌوان ،واستعماله لمؤكله ومشربه وملبسه ،ونفقاته على عٌاله ،وقضاء واجب الحقوق علٌه
فً جمٌع ملتزماته ،فحٌث ٌُإجر فً ماله الحالل الصرؾ ٌإجر فٌه ،وحٌث ٌؤثم فً ماله
[الحالل]

()6

الصرؾ ٌؤثم فٌه ،ال فرق بٌنهما ،إذ ال ٌعلم الؽٌب إال هللا ،وإنما كلفنا علم الظواهر،

وعند هللا تبلى السرابر[ ،وكذلك]

()٧

()٥

فً األنسال لؽٌر رشدة ،والفروج المحرمة لؽٌة

وسفك

الدماءٌ ،سعه القبض والبسط فً هذا كله على الظاهر ،بل هو فرض عٌنه؛ كاستعمال األموال
فً الحج واإلعتاق والدٌون ،وجمٌع األمور الواجبة والقربات إلى هللا عز وجل ،فالعجب كل
العجب ممن ٌقول :إن من ورث ماال حالال أو عقارا أو أصوال وال ٌعلم أنه حرام فً األصل إال
()١

هللا تعالى؛ أن جمٌع ما عمله فً هذا المال من زكاة ومن صدقة وفرض وتطوع

لٌس له فٌه

فرض علٌه متعٌنٌ  ،ال
أجر ،وأن جمٌع الفروض التً أوجبها هللا عز وجل فً سابر األموال هً
ٌ
أجر له إن فعل( ،)01ومنقط ُع العذر إن لم ٌفعل ،فهذا عكس الشرٌعة أن ٌؤمر هللا ُ تعالى بؤوامره
فٌنفذ الوعٌد فٌمن تخلؾ عنها وال ٌؤجر من فعلها ،وأجهل من هذا وذاكم وذلكم جهول ٌ بؤصل

) (6ساقط من (أ) و (ج).
) (7ساقط من (ب).
) (8ساقط من (أ) و (ج).
) (9فً (ب) و (ج)" :ولٌس بٌنه وبٌن الحبلل الصرؾ إال االسم" والمعنى فً العبارتٌن واحد.
) (:الناض :أي النقد ,والعشورٌ :عنً بها المقدار الواجب فً زكاة الحرث ,وهو إما العشر وإما نصؾ العشر.
);( ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :لؽٌت" بتاء التؤنٌث الساكنة.
) (9فً (ب)" :ومن فرض وتطوع" ,وفً (ج)" :من فرض وتطوع".
) (65فً (ب) و (ج)" :ال أجر له فً الفعل".
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()0

الدٌن لٌس له علم؛ ٌقول :إن جمٌع ما فعله لٌس [له]
وزر ،فإن مات وعلٌه [دٌن]

()2

فٌه أجر ،وما ضٌعه لٌس علٌه فٌه

ٌ
إرث من أبٌه وأجداده وأجداد
آالؾ ال ُتحصى
ألؾ دٌنار ،ومعه
ٌ

أجداده( ،)3ولم ٌبق لها عال ٌم إال هللا عز وجل؛ أن لٌس علٌه فً مطله ما علٌه من الدٌن شًء،
وأن لٌس علٌه تنجٌة المضطرٌن بالمسؽبة( ،)4وال أن ٌنقذ نفسه من الجوع والعطش ،وال أن
ٌنفق منه عٌاله وولده ولو هلكوا؛ ألنه لٌس له بمال ،وهذا تكلٌؾ ما ال ٌطاق ،وتكلٌؾ علم
الؽٌب ،وهللا المستعان.
():

[الشرح]

قال المفسر :الحرام المجهول الذي ٌذكره العلماء على ثبلثة أوجه :مجهول الصفة,

ومجهول العٌن ,ومجهول التحرٌم .فؤما مجهول العٌن ومجهول التحرٌم فبل ٌعذر فٌهما
()7

[مقارفهما](;) ,وأما مجهول الصفة فالمقارؾ [له]
()8

هللا عنه [هنا]

معذور ,قال المفسر :إنما مراد الشٌخ رضً

الحرام المجهول فً األموال والمكاسب ,والوجوه التً توجب تحرٌم المكاسب ال

تكاد تنحصر ,وذلك على وجوه ,منها ما ٌكون حراما بالؽصب والسرقة والمؽارم ,ومنه ما ٌكون
من جهة المؽابنة والتؽشٌش والتدلٌس وبٌوع الؽرر والربا واالنفساخ والذرابع والتلبٌس ,ومنه ما
ٌكون من جهة االرتشاء والقباالت([ ,)9ومنه ما ٌكون من جهة االستدارات والتحٌل والطرملة](,)65
ومنه ما ٌكون من كسب الخبٌث()66؛ كثمن الكلب وسابر المكاسب التً ذكرناها قبل ,وحد الحرام
المجهول عند أصحابنا :ما ال ٌمٌزه العلماء ,وال توجد معرفته عند عالم ,وال ٌعرؾ إال بوحً من
هللا .فإذا كان أصل المال حراما ,وتوارثته األبناء عن اآلباء ,وانقرضت األجٌال ,وال علم لهم

) (6ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :من أبٌه أو أجداده أو أجداد أجداده" ,بحرؾ العطؾ "أو" بدل الواو.
) (9نص العبارة فً (ب) و (ج)" :وأنه لٌس علٌه من تنجٌة المضطرٌن بالمسؽبة".
) (:ساقط من (أ) و (ب).
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (أ).
) (8ساقط من (ج).
) (9فً (أ)" :والقببلت".
) (65ساقط من (ب) و (ج) .والطرملة لم أجدها فً المعاجم ,ولعله وقع فً اللفظ تصحٌؾ .وقد سبق بٌان معنى االنفساخ,
والقباالت ,واالستدارات.
) (66فً (ب) و (ج)" :ومنه ما ٌكون بالكسب الخبٌث" والمعنى واحد.
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بؤصل المال( ,)6فهو مالهم تلزمهم حقوقه ,وتجب علٌهم زكاته ,وعلٌهم فٌه نفقة من تلزمهم نفقته
وكسوته ,وٌجبرون على ذلك ,وٌطعمون منه وٌواسون به ,وهو فً جمٌع معانٌه كالحبلل.
وفً السإاالت(" :)7وسبل عن الحرام المجهول هل تلزمه حقوقه [كله كما ٌلزمه فً الحبلل]
ال؟ فقال أبو الربٌع( :)9الزمة حقوقه كلها كما ٌلزم ذلك فً الحبلل ,وقٌل عن أبً مسور

()8

():

أم
أن

الحرام المجهول محطوط فٌه اإلثم وال مإاخذة علٌه ,وبه ٌعٌش أهل آخر الزمان ,وأن الدعاء معه
ال ٌستجاب ,قال الشٌخ أبو نوح(;)ٌ :عنً الدعاء ألمور الدنٌا ,جاء ذلك فً الحدٌث( ,)7وإن ضٌع
صرؾ ,وإن شك هل
حقوق الحرام المجهول فإنه ٌهلك حٌث ٌهلك فً تضٌٌع حقوق الحبلل ال ِّ
لزمته حقوق الحرام المجهول عند هللا هل ٌعصً بذلك؟ قال :ال ,وقٌل ؼٌر ذلك ,واختلفوا فً
الحرام المجهول؛ قال بعضهم :حبلل ,وهو قول عبد هللا بن ٌزٌد ال ُّنكاري( ,)٥وقال بعضهم :حرام
مإاخذ علٌه ,وهو قول أحمد بن الحسٌن االطرابلسً( ,)١وهو بقوله هالك ,وقال بعضهم :محطوط
فٌه اإلثم ومسقوط عنه المإاخذة ,وهو قول أهل العدل والصواب".

) (6فً (ج)" :بؤصول األموال".
) (7السوفً( ,السإالت) ,مصدر سابق ,مخطوط ,اللوح.:5:
) (8ساقط من (أ).
) (9أبو الربٌع هو سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً (ت976:هـ) ,سبقت ترجمته.
) (:أبو مسور ٌسجا بن ٌوجٌن الٌراسنً (ق8:هـ) ,من عظماء جربة بتونس ,اسمه ٌسجا ,وهً كلمة بربرٌة تعنً :استقام.
ألحقه والده بحلقة الشٌخ أبً زكرٌا ٌحٌى بن ٌونس السدراتً فً جبل نفوسة ,ثم عاد إلى جربة فً أواخر القرن الثالث
الهجري ,استقبله أهلها بحفاوة ,فؤقام فٌهم حاكما ومعلما طٌلة خمسٌن عاما .تخرج على ٌدٌه كثٌر من التبلمٌذ منهم :وٌسبلن
بن أبً صالح ,وأبو موسى عٌسى بن السمح ,وؼٌرهماٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص .785مجموعة مإلفٌن,
(معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)6579:ج ,7ص.9;8
);( أبو نوح سعٌد بن زنؽٌل (ق9:هـ) ,أحد أقطاب العلم عند اإلباضٌة بالمؽرب ,سبقت ترجمته.
) (7لعله ٌشٌر إلى الحدٌث الذي أخرجه مسلم والترمذي وؼٌرهما من طرٌق أبً هرٌرة قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم( :أٌها الناس ,إن هللا طٌب ال ٌقبل إال طٌبا ,وإن هللا أمر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌن ,فقالٌ{ :ا أٌها الرسل كلوا من
الطٌبات واعملوا صالحا ,إنً بما تعملون علٌم} (المإمنون ):6 :وقالٌ{ :ا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما رزقناكم}
(البقرة ,) 677 :ثم ذكر الرجل ٌطٌل السفر أشعث أؼبرٌ ,مد ٌدٌه إلى السماءٌ ,ا ربٌ ,ا رب ,ومطعمه حرام ,ومشربه
حرام ,وملبسه حرام ,وؼذي بالحرام ,فؤنى ٌستجاب لذلك؟) .أخرجه مسلم ( ,)656:كتاب الزكاة :باب قبول الصدقة من
الكسب الطٌب .والترمذي ( ,)7989أبواب تفسٌر القرآن :باب سورة البقرة .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة .قال الترمذي:
"هذا حدٌث حسن ؼرٌب".
) (8عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري (ق8 :هـ) ,رأس فرقة النكاث أو النكار ,سبقت ترجمته.
) (9أحمد بن الحسٌن بن أبً زٌاد االطرابلسً (ق8:هـ) ,سبقت ترجمته.
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قال المفسر :الدلٌل عند أصحابنا أن الحرام المجهول ؼٌر معاقب علٌه وال مإاخذ علٌه قوله تعالى:
ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ التوبة ,66::وأما كل ما
حرمه هللا تعالى مما توجد معرفته عند عالم من العلماء( )6فبل تجوز مقارفته ,وال تسع فٌه الجهالة,
أع أرؾ ذلك المقارؾ أو جهله .وسبل ما معنى قولهم :حبلل فً الدٌن وحبلل فً البسط ,وحرام فً
()7

الدٌن وحرام فً البسط ,وحبلل فً الدٌن حرام فً البسط؟

فقال :األول :مثل دماء المشركٌن

وأموالهم ,قال المفسر :المشركون هنا هم الوثنٌة والمحاربون من أهل الكتاب .والثانً :مثل دماء
المسلمٌن وأموالهم ,محرمة بالدٌن وفً الدٌن()8؛ لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :دماإكم
()9

وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا [فً شهركم هذا]

فً مقامكم هذا فً

ساعتكم هذه)( ,):وقال صلى هللا علٌه وسلم( :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(;),
قال المفسر :الدماء وإن حرمت بالدٌن وحرم البسط إلٌها بالدٌن ف أث َّم وجوه أتح ُّل بها فً الدٌن ,قال
اإلمام عبد الوهاب رضً هللا عنه :سبعون وجها أتح ُّل بها [الدماء]( ,)7فذكرت منها وجهٌن ألبً
مرداس( )8رضً هللا عنه ,فؤعرض عنً وقال من أٌن هذا؟ من أٌن هذا؟ فكففت عن ذكر الباقً.

) (6ال ٌعنً هنا المعنى االصطبلحً لكلمة العالم .وإنما ٌرٌد به كل من ٌعلم وجه المال الحرام فً المال المختلط وصفته
ومقداره ,فٌستطٌع بذلك تمٌٌز الحبلل من الحرام.
) (7الذي فهمته من سٌاق الكبلم أن المراد بالحبلل والحرام فً الدٌن :أي فً حكم هللا تعالى ,وأن المراد بالحبلل والحرام فً
البسط :أي فً حكم الظاهر المتعلق باألحكام الدنٌوٌة ,وسوؾ ٌتضح المعنى عند القسم الثالث المتعلق بالمنافقٌن.
)ٌ (8نظر :السوفً( ,السإالت) ,مصدر سابق ,مخطوط ,اللوح.:6:
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:سبق تخرٌجه.
);( أخرجه مسلم ( ,) 7:;9كتاب البر والصلة واآلداب :باب تحرٌم ظلم المسلم وخذله واختقاره ودمه .والترمذي (,)6977
أبواب البر والصلة :باب ما جاء فً شفقة المسلم على المسلم .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة .قال الترمذي" :هذا حدٌث حسن
ؼرٌب".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8أبو مرداس مهاصر السدارتً التبرستً (ق8:هـ) ,من كبار مشاٌخ تبرست بجبل نفوسة فً لٌبٌا .عاصر اإلمام عبد
الوهَّاب بن عبد الرحمن بن رستم ,والشٌخ عاصم السدراتًَّ  .لزم اإلمام عبد الوهَّاب طٌلة بقابه فً جبل نفوسةٌ .قول عنه
الدرجٌنًُّ " :بلػ فً العلوم النهاٌة ,وجرى من أمر الصبلح الؽاٌة ,وكان شدٌدا فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكرٌ ,تبع
الوهَّاب .أوم َّمن أخذ عنه
األمراء فٌؤمرهم وٌنهاهم ,وٌش ِّدد علٌهم" .كان عالما بؤحكام الدماء ,وله مناظرة فٌها مع اإلمام عبد أ
العلم :الشٌخ أبدٌن الفرسطابً ,أبو ٌونسٌ .نظر :الشماخً( ,كتاب السٌر) ,ج ,6ص .6:5مجموعة مإلفٌن( ,معجم أعالم
اإلباضٌة -قسم المؽرب)( ,الترجمة ,)967:ج ,7ص;.97
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قال المفسر :تساهل الشرع فً الدماء وتهاون بها ,و أتح ُّل بؤدنى سبب( ,)6فمن استقرأ أصول
الشرٌعة استكشؾ منه سرَّ قول اإلمام رضً هللا عنهَّ ,
واطلأع على تبحره وتؽلؽله فً بحار العلوم,
وإحاطته بعلوم التفاسٌر واألحادٌث ,وعلم األصول وأسرار الشرٌعة ,وأما األموال فهً أعظم
حرمة من الدماء[ ,وال أتح ُّل إال بوجوه مخصوصة]( ,)7وال تحل بالبؽً وال بالمباٌنة( )8وال بؽٌرها,
ولٌس من قول المسلمٌن من أتح ُّل دماإه أٌح ُّل ماله ,وال ؼنٌمة فً أموال الموحدٌن ,خبلفا ألهل
اإلٌالة( )9فً مذاهبهم ,وخبلفا لخوارج الجور فً مناصبهم( .):والثالث(;) :دماء المنافقٌن وأموالهم.
فالمال محرم بكل حال وعلى كل حال ,وال ٌحل بالمباٌنة وال بؽٌرها ,وأما الدماء وإن كانت محللة
فً الدٌن فالبسط إلٌها ممنوع حرام ما داموا مذعنٌن مقرٌن ألحكام العدل ,ؼٌر منابذٌن وال
مرجفٌن وال مفسدٌن ,قال المفسر :الدٌن الذي حلَّت به دماء المنافقٌن وحلَّت فٌه هو مثل قوله
تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ األحزاب ;5 :اآلٌة كلها حتى قال:
ﮋﯰ ﯱ ﮊ األحزاب ,;6 :وقوله تعالى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ المابدة 88 :اآلٌة كلها ,وقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ الحج 89 :اآلٌة ,وقوله تعالى :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

) (6هذه العبارة فٌها ما فٌها من التجوز ,فإنه عبر بذلك لٌتوصل إلى بعض األمور المخصوصة التً أبٌحت فٌها الدماء دون
األموال ,وإال فإن حفظ النفس من الضرورٌات الخمس ,بل هً أولها ,فكٌؾ ٌقال أن األموال أعظم حرمة من الدماء ,فإن
الدماء التً حل سفكها إنما حل سفكها بوجه شرعً أتى به الشرع ,وال ٌصح تجاوزه إلى ؼٌره ,وذلك ألن أصحابها ارتكبوا
كبٌرا من الكبابر أهدر بسببه دمهم .أما إذا كان القتل وسفك الدماء بؽٌر وجه حق فهو من أكبر الكبابر وأعظم الذنوب ,حتى
ك أك أتب أنا أعلأى بأنً إسرأ ابٌ أل أأ َّنه
أن بعضهم سد باب التوبة عمن قتل مإمنا متعمدا بؽٌر وجه حق ,قال هللا تعالى" :من أأجل أذل أ
مأن أق أت أل أنفسا ب أؽٌر أنفس أأو أفسأاد فً األأرض أف أكؤ أ َّنمأا أق أت أل ال َّناسأ جأ مٌعا وأ مأن أأحٌأاهأا أف أكؤ أ َّنمأا أأحٌأا ال َّناسأ جأ مٌعا أولأ أقد جأ اءأتهم رسل أنا
ك فً األأرض لأمسرفونأ " (المابدة ,)87:وهل فً ذلك ؼلظة وتشدٌدا أكثر من قوله عز وجل:
بال أب ٌِّ أنات ث َّم إنَّ أكثٌرا منهم بأع أد أذل أ
"ومأن ٌأقتل مإمنا م أت أعمِّدا أفجأ أزاإه جأ أه َّنم أخالدا فٌهأا أوؼأضبأ َّ
هللا أعلأٌه أولأ أع أنه أوأأ أع َّد لأه أع أذابا عأظٌما" (النساء.)98:
أ
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8المباٌنة :المفارقة ,وكؤنه ٌعنً بالمباٌنة هنا مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعةٌ .نظر :الحمٌري( ,شمس العلوم),
ج ,6ص .;95الرازي( ,مختار الصحاح) ,مادة "بٌن" ,ص.79
) (9اإلٌأالأة :ال ّسٌأاسة ٌ .أقال ف أبلن حأسن اإلٌأالة و أسٌّا اإلٌأالأةٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج .8: ,6ابن
منظور( ,لسان العرب) ,مادة "أول" ,ج ,66ص.89
) (:فً (ب) و (ج)" :وخبلفا للخوارج فً مذاهبهم".
);( أي القسم الثالث من التقسٌم السابق ,وهو ما كان حبلال فً الدٌن حراما فً البسط.
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ﯱ ﯲ ﮊ الشورى 97 :اآلٌات من أولها ,وقوله تعالى :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ
الحجرات ,9 :وجمٌع أحكام الدماء( )6واألموال والفروج إنما أت أع أبدأ نا هللا [فٌها]( )7وافترضه علٌنا ما
الوالٌة والبراءة ,والتحلٌل والتحرٌم,
هو الظاهر إلٌنا ,ولم ٌكلفنا الباطن المؽٌب عنا ,وكذلك فً أ
والطهارة والنجاسة ,والصحة والفساد ,والجواز والبطبلن ,والتعدٌل والتجرٌح [والتزكٌة](,)8
وؼٌر ذلك من األحكام ,لم ٌكلفنا هللا فً جمٌع ذلك إال األحكام الظاهرة .واعلم أن مذهب أصحابنا
فً الحرام المجهول إنما ٌثبت عندهم فً التسمٌة له بؤنه حرام خاصة ,ال نسمٌه حبلال وال رٌبة
وال شبهة ,ولكنه حرام مجهول ,وإنما ٌفرض هذا فً رجل أعل أم أن جده أو جد جده اكتسب ماال
()9

حراما فخلطه بماله ,وال ٌدري ما هو ,وال من ربه ,فهو مجهول القدر مجهول العٌن [مجهول]

المالك ,فمثل هذا ال توجد معرفة جنسه وال أقد أره عند عالم؛ النقراض األجٌال وذهاب األعمار,
وال ٌعرؾ إال بوحً من هللا ,فبل ٌجب علٌه أن ٌخرجه من ماله ,وال أن ٌجتنبه ,وال تسقط عنه
():

حقوقه و أمبلزمه

من أجل أن فً ماله حراما مجهوال ,بل ٌحكم علٌه بالظاهر حكم الحبلل

[الخالص](;)؛ لعدم الفرز والتعٌٌن ,وعدم العلم بالقدر والكمٌة( ,)7وعدم العلم بالمالك حتى نستحله
أو نرضٌه ,وال نسمٌه حبلال صرفا ونحن نعلم أن فٌه حراما مجهوال ,وأما من أحرَّ مه وقطع فٌه
العذر فقد تع َّسؾ وتكلَّؾ ,وضٌق رحمة هللا التً وسعت كل شًء ,وجاوز تكلٌؾ ما ال ٌطاق إلى
تكلٌؾ المحال ,فكؤنه لم ٌقرأ :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ البقرة.78; :
وأما قوله" :فالعجب كل العجب ممن ورث ماال حالال" إلى تمام المسؤلة ,إشارته فً هذا -وهللا
()8

أعلم -إلى قول ابن الحسٌن ,قال :إن جمٌع تصرفاته [فٌه]

فً الظاهر واجبة علٌه ,أعنً دفع

الزكاة ,والحج ,والكفارات ,والعتق [الواجب]( ,)9ودفع النفقة لؤلزواج والعبٌد واإلماء واألولٌاء,
) (6فً (ب) و (ج)" :وجمٌع أحكام الدٌن" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (ب).
) (:أي ما ٌلزم فٌه من الحقوق الواجبات؛ كالزكاة والنفقات وؼٌرها.
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7فً (ب) و (ج)" :بالعدد والكمٌة".
) (8ساقط من (ب) و (ج).
) (9ساقط من (أ).
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وتنجٌته لنفسه وعٌاله من الموت بالجوع والعطش( )6والحر والبرد باألكل والشراب واللباس وؼٌر
ذلك؛ هذا مفترض علٌه مؤمور به فً ظاهر [األمر]( ,)7فإن فرَّ ط فً شًء منه وضٌع ووقع
الهبلك فهو هالك ضامن ,وأما فٌما بٌنه وبٌن هللا تعالى فهو فً الوصؾ متعد ضامن ,ؼٌر مؤجور
فً النفقة وال فً الصدقة وال فً العتق والحج والعمرة ,وهو مؤزور عاص فً الوصؾ منهً عن
ذلك كله( .)8فجعله مؤمورا فً الظاهر منهٌا فً الباطن ,مثابا مطٌعا ,مؤجورا فً الظاهر عاصٌا
معاقبا فً الباطن ,فمن ههنا قالت المشاٌخ :إنه هالك بقوله هذا( .)9وأما قول الجهول بؤصل الدٌن
الذي لٌس له علم( ,):فاهلل أعلم بمن تنزل علٌه حقٌقة هذه اإلشارة ,ولم أجد فً اآلثار مذكورا إال
قول ابن ٌزٌد الفزاري ,وقول ابن الحسٌن ,وقول أصحابنا.
(;)

والرابع الذي [أسقط]

()7

عنه التكلٌؾ فٌه ,وٌو ِّسع له الترك والتضٌٌع والتفرٌط ,وٌعذره

فً

هبلك نفسه وعٌاله وأولٌابه بالجوع والعطش والحر والبرد ,وهو مع ذلك المال بٌده ٌحوطه,
وٌؤمر فٌه وٌنهى ,وٌقبض وٌبسط ,وٌعتقد أنه مال نفسه مٌراثا من آبابه وأجداده؛ من أجل أنه فً
علم هللا السابق مال للؽٌر( )8فً األزمان السالفة والعصر المنقضٌة ,وال ٌعلم ذلك إال هللا عز وجل,
وال ٌطلع علٌه أحد من الخلق إال بوحً من هللا لو أمكن الوحً ,لكن النبوة قد ختمت ,والرسالة قد
طوٌت بموت محمد علٌه السبلم ,فمعذور فٌه الشٌخ أن ٌجعله جاهبل جهوال بؤصل الدٌن؛ ألن هذه
سفسطة ال أصل لها وال فرع ,وهللا أعلم.

) (6فً (ب) و (ج)" :من الموت والجوع والعطش".
) (7ساقط من (ج).
) (8ما سبق هو توضٌح لرأي أحمد بن الحسٌن.
)ٌ (9عنً أحمد بن الحسٌن االطرابلسً.
)ٌ (:شٌر إلى قول صاحب المتن" :وأجهل من هذا وذاكم وذلكم جهول بؤصل الدٌن لٌس له علم...إلخ".
);( ساقط من (ج).
) (7فً (ج)" :ووسع له الترك والتفرٌط ٌعذره فً هبلك نفسه...إلخ".
) (8أي أنه أسقط عنه التكلٌؾ ,ووسع له التضٌٌع والتفرٌط من أجل هذه العلة!.
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باب مناهً النبً صلى هللا علٌه وسلم
ٌ
مقتبسة من مناهً هللا عز وجل ،وٌقع نهٌه بصٌؽة
واعلم أن مناهً النبً صلى هللا علٌه وسلم
"ال تفعل" ،وبالتحرٌم ،وبالذم ،وباللعن ،وبالتبري ،وقد ذكرنا وجوه الصٌػ .وأما وقوعه
بالتحرٌم؛ مثل أن ٌقول :حرمت علٌكم ،أو حرا ٌم علٌكم ،أو هذا حرام مطلقا ،أو حرم هللا هذا ،أو
ُحرم هذا( ،)0قال هللا عز وجل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ النساء ،23 :و ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﮊ المابدة ،3 :وقوله :ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮊ
النساء ،061:وٌقع التحرٌم بمعنى المنع؛ كقوله تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ المابدة.٧2:
وأما الذم فإنه إذا ذم فعل شًء أو فاعله اقتضى التحرٌم()2؛ كقوله عز وجل :ﮋ ﯽ ﯾ
ﯿ ﮊ النساء ،50 :وكقوله عز وجل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ األعراؾ،2٥ :
وقوله :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ التوبة ،30 :وحٌث ما قال:
ببس ما كانوا ٌعملون ،وٌفعلون .وأما اللعن فقول هللا عز وجل :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ المابدة ،٧٥ :وقوله:
ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ النساء ،52 :وجمٌع اللعن الذي ذكره هللا عز وجل فً كتابه إنما
()3

ٌحمل [على]

()4

وجه التحرٌم والزجر[ ،أعنً]

الطرد عن رحمته ،واختلؾ الناس فً لعن

()5
ضهم على الدعاء
ضهم على التجرٌم والتحرٌم  ،وبع ُ
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فحمله بع ُ

) (6الباب فً مناهً النبً صلى هللا علٌه وسلم ,واألمثلة التً سوؾ ٌذكرها صاحب المتن بعد هذا هً آٌات من القرآن
الكرٌم ,وكان علٌه أن ٌمثل بمناهً النبً صلى هللا علٌه وسلم ,فهً موضع هذا الباب.
) (7فً (أ)ٌ" :قتضً التحرٌم" بصٌؽة المضارع.
) (8ساقط من (ب).
) (9ساقط من (أ) ,ونص العبارة" :على وجه التحرٌم والزجر والطرد عن رحمته".
) (:فً (ب) و (ج)" :على الخبر والتحرٌم".
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()0

والشتم؛ كقوله علٌه السالم( :لعن هللا النامصة والمتنمصة)

وأخواتها ،وقوله( :لعنت الخمر
()2

وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلٌه وبابعها ومشترٌها وآكل ثمنها)

فً

المالعٌن ،فمن حمله على هذا الوجه فال ٌوجب البراءة فٌمن اقترؾ إال بدلٌل مإتنؾ(،)3
ضهم ٌحمل لعن النبً علٌه السالم على الدعاء( ،)4فهذا ٌوجب البراءة فٌما أوجب فٌه اللعن،
وبع ُ
وكذا اختالفهم فٌمن لعنه رسول ُ هللا صلى هللا علٌه وسلم ،لكنهم عكسوا فمن حمله على الخبر
()5

أوجبه

إخبارا عن هللا عز وجل ،ومن حمله على الدعاء حمله على البراءة ،ومذهب ابن

مسعود فً اللعن على الدعاء والتحرٌم ال على الخبر والقطع ،وأما التبري فقد ظهر عن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال( :لٌس منا من لطم الخدود وشق الجٌوب)(( ،)6لٌس منا من
صلق أو حلق)( )٧فً أمثالها ،فالتبري إنما ٌدل على التحرٌم ،واختلفوا فً معناه؛ فبعضهم ٌقول:
لٌس من أخالقنا ،وبعضهم ٌقول :لٌس بولً لنا .وجمٌع ما توعد هللا عز وجل علٌه العقاب فهو
دلٌل ٌ على النهً والتحرٌم والتفسٌق نصا ،والكفر استخراجا.
()8

[الشرح]

قال المفسر :مناهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم كلها عندنا على ثبلثة أوجه :الوجه

األول منها ما كان على الزجر والتحرٌم ,وهذا ٌثاب العبد على تركه وٌإاخذ على اقترافه ,وذلك
كنهٌه عن السرقة ,والزنى ,وشرب الخمر ,وظلم الناس ,واالعتداء علٌهم فً األنفس واألموال
) (6أخرجه الربٌع ( ,);87كتاب األشربة :باب فً المحرمات ,من حدٌث ابن عباس .وأخرجه مسلم ( ,)767:كتاب
اللباس والزٌنة :باب تحرٌم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .من حدٌث عبد هللا بن عمر .قال الربٌع :قال
الربٌع" :النامصة :التً تؤخذ من شعر حاجبٌها لٌكون رقٌقا معتدال ,والمتنمصة :التً ٌفعل بها ذلك".
) (7أخرجه الربٌع ( ,) ;7:كتاب األشربة من الخمر والنبٌذ ,من حدٌث ابن عباس .وأخرجه أبو داود ( ,)8;79كتاب
األشربة :باب العنب ٌعصر للخمر ,من طرٌق ابن عمر .والحاكم فً المستدرك ( ,)778:كتاب البٌوع ,من طرٌق عبد هللا
بن عمر عن أبٌه.
) (8فً (ب) و (ج)" :إال بدلٌل مثبت" .ومإتنؾ بمعنى :مستؤنؾ.
)ٌ (9نظر هذا القول مع القول الذي قبله ,ما الفرق بٌنهما؟ فإنه قال هناك :وبعضهم ٌحمله على الدعاء والشتم .وقال هنا:
وبعضهم ٌحمل نهً النبً صلى هللا علٌه وسلم على الدعاء .وبنى على هذا القول وجوب البراءة .وٌفهم منه عدم البراءة فً
األول .فبل أدري ما الفرق بٌن القولٌن ,ولعل فً الكبلم تصحٌفا.
) (:فً (ب) و (ج)" :أوجب".
);( أخرجه البخاري ( ,)6799كتاب الجنابز :باب لٌس منا من شق الجٌوب .من حدٌث عبد هللا.
) (7أخرجه النسابً ( ,)68;:كتاب الجنابز :باب شق الجٌوب .وابن حبان ( ,)86:6كتاب الجنابز :فصل فً النٌاحة
ونحوها .كبلهما من حدٌث أبً موسى .بلفظ" :لٌس منا من سلق وحلق وخرق" .ومعنى الحدٌث :أنه لأٌسأ من س َّنتنا رأ فع
صلأق والسَّلق :شدَّة الصَّوت ,بالسٌن والصادٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب
الصَّوت فً المأصابب أو أال حلق ال َّشعر .وال َّ
الحدٌث) ,ج ,7ص .896ابن منظور( ,لسان العرب) ,مادة "سلق" ,ج ,65ص.6:9 ,;5
) (8ساقط من (أ).
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()6

واألعراض ,فكما [كان]

ذلك كله حراما منهٌا عنه فً القرآن فكذلك هو فً مناهً الرسول

صلى هللا علٌه وسلم ,وكما أنفذ هللا عز وجل [الوعٌد]( )7فٌمن اقترؾ شٌبا من ذلك فكذلك ٌنفذه فٌه
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وال خبلؾ بٌن نهٌه عز وجل فً ذلك ونهً رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ,وهو معنى قول الشٌخ رضً هللا عنه" :ومناهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم
مقتبسة من مناهً هللا عز وجل" ,ونهٌه فً جمٌع ما كان على هذه الصفة نهً تحرٌمٌ ,كون
فاعله عاصٌا ,وعصٌانه كبٌرة توجب البراءة والهبلك.
والثانً :ما نهى عنه كراهة وتنزٌها ,تاركه محمود ,وفاعله ملوم بعض اللوم ,وهو فً حكمه إلى
الصؽٌرة أقرب منه إلى الكبٌرة ,فمن وقع فٌه بهفوة استؽفر هللا وتاب ورجع ,فإن عاد نهاه
المسلمون عن ذلك من ؼٌر تحجٌر ,فإن عاد الثانٌة بعد النهً األول أ َّنبوه
النهً ,وتو َّعدوه باألدب ,إما بالخ َّطة والهجران( ,)9وإما باألدب والضرب ما دون التعزٌر,
()8

وأؼلظوا له فً

وحجروا علٌه ,فإن أك أس أر أحج أر المسلمٌن ووعٌدهم برئ منه( ,):وعلٌه النكال ,وفعله كبٌرة توجب
النار والعار فً الدنٌا واآلخرة؛ لقوله تعالى :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮊ النساء ,66::وهذا القسم هو أكثر

(;)

ما ورد فٌه النهً عنه علٌه السبلم,

والتصانٌؾ مشحونة به ,وهو ٌدخل فً العبادات ,والعادات ,والمعامبلت بٌن العبد وربه ,وبٌنه
وبٌن العباد ,وبٌنه وبٌن نفسه ,وبٌنه وبٌن أزواجه وعبٌده وجٌرانه وقرابته وأوالده ,وفً طعامه
وشرابه وؼٌر ذلك( ,)7وهذا كنهٌه عن تؤخٌر اإلفطار إلى اشتباك النجوم( ,)8وكنهٌه عن الوصال,
وعن

ال َّسدل(,)9

ص أفن,
وال َّ

555555555555555555555555555555555555

) (6ساقط من (ج).
) (7ساقط من (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :انتهروه".
) (9سبق معنى الخ َّطة فٌما مضى ,وقد سبق أن الخطة ال تخرج عن معنى الهجران والعقوق .وقد كان إلباضٌة المؽرب
نظام اجتماعً قابم على هجران ومقاطعة كل من ٌحدث فً الدٌن حدثا أو ٌركب كبٌرا من الذنوب.
) (:فً (ب) (ج)" :بربوا منه".
);( فً (أ)" :هو آكد" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (7فً (ب) و (ج)" :وفً طعامه وشرابه وؼٌره".
) (8اشتباك النجوم :كثرتها وانضمامها ,وظهور جمٌعهاٌ .نظر :الزبٌدي( ,تاج العروس) ,ج ,77ص.776
) (9السَّدل فً الصبلة :هو أن ٌلتحؾ بثوبه وٌدخل ٌدٌه من داخل ,فٌركع وٌسجد وهو كذلك .وقٌل هو أن ٌضع وسط اإلزار
على رأسه وٌرسل طرفٌه عن ٌمٌنه وشماله من ؼٌر أن ٌجعلهما على كتفٌهٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث),
ج ,7ص.8::
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ص أفد( ,)6والصلب ,وال أمٌل ,واالزو أرار( ,)7وال َّتق ُّمح ,وال أت أذ ُّبح( ,)8وال َّت أفرشح( ,)9والمخابرة,
وال َّ
والمخاضرة ,والمسانهة ,والمعاومة( ,):وؼٌر ذلك كثٌر ,وال نطول بتعدٌد الصور(;).
الثالث :ما وقع منه من النهً على وجه اإلرشاد والتعلٌم ,والتنبٌه على الضرر البلحق فً النفس
()7

والبدن من وجه ؼفل عنه المنهً ,أو من وجه ال ٌوقؾ [علٌه]

إال من جهة النبوة والوحً؛

وذلك كنهٌه عن الشرب من أفواه األسقٌة( ,)8وعن األكل بالشمال ,وعن التنفس فً إناء الطعام
()9

والشراب ,وعن الشرب قابما ,وعن لبس السراوٌل

والخؾ والخلأع( ,)65واالنتعال قابما(,)66

وعن المشً فً نعل واحدة أو فً خؾ واحدة ,وعن المشً وحده ,وعن الخروج بؽٌر سبلح,
وعن دخول الخبلء حاسرا( ,)67فهذا القسم أٌسر من األولٌن وأخؾ منهما ,ال إثم وال معصٌة إال ما
) (6الصَّفن والصَّفد بمعنى واحد .نهى عن صبلة الصَّافن أو الصَّافد :أي الذي ٌجمع بٌن قدمٌه .وقٌل هو الذي ٌثنً قدمه إلى
ورابه كما ٌفعل الفرس إذا ثنى حافرهٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,8ص .89ابن منظور( ,لسان
العرب) ,ج ,8ص;.7:
) (7االزورار :هو المٌل .ازورَّ عن الشًء ازورارا :إذا مال عنهٌ .نظر :الحمٌري( ,شمس العلوم ودواء كالم العرب من
الكلوم) ,مصدر سابق ,مادة "االزورار" ,ج ,:ص.7885
) (8التقمح هو رفع الرأسٌ .قال :شرب حتى تقمّح :أي رفع رأسه رٌّا .والتذبُّح هو أن ٌجعل رأسه متدلٌا كالشاة المذبوحة.
ٌنظر :الحمٌري( ,شمس العلوم) ,مادة "التقمح" ,ج ,8ص.:;8:
) (9أفر أش أح أفر أشحأ ة :باعد مأا بأٌن رجلأٌه أوالدَّابَّة وسعت مأا بأٌن رجلأٌهأا للحلبٌ .نظر :إبراهٌم مصطفى وآخرون( ,المعجم
الوسٌط) ,ج ,7ص.;87
) (:المخابرة والمخاضرة والمسانهة والمعاومة ,هذه األمور سٌؤتً بٌانها فً كبلم الشارح فٌما سٌؤتً ,وال بؤس من ذكرها
هنا .قال الشارح" :المعاومة" :اشتقاقه من العام ,وهً المساقاة فً األرض واألشجار عاما أو عامٌن أو أعواما ,ومثلها
"المسانهة" من السنة ,فٌقال :ساقى فبلن فبلنا فً أرضه أو فً حابطه أو فً أشجاره ومابه ,أ
أاومأه ,وسأا أنهأه,
وزارأ أعه ,وع أ
وخاضأرأ ه ,أ
أ
وخابأرأ ه ,و"المخابرة" اشتقاقه من خٌبر؛ فإن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما فتحهم ساقاهم وشاطرهم وأقرهم
على النصؾ ,و"المخاضرة" اشتقاقه من الخضرة .اهـ.
);( فً (ب) و (ج)" :وال نطٌل بتعداد الصور" والمعنى واحد.
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (أ)" :فً أفواه األسقٌة".
) (9فً (ب) و (ج)" :وعن لبس السدل" وٌبدو أنه تصحٌؾ.
) (65الخلعة :واحدة الخلأع ,وهً الثٌاب التامة وٌقال :إن كل ثوب تخلعه عنك خلعةٌ .نظر :الحٌري( ,شمس العلوم) ,ج,8
.6879
) (66أخرج ابن ماجة ( )8;68كتاب اللباس :باب االنتعال قابما .عن أبً هرٌرة قال( :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أن ٌنتعل الرجل قابما ) .وعلق علٌه محققه محمد فإاد عبد الباقً بقوله(" :قابما) قٌل مخصوص بما إذا لحقته مشقة فً لبسه
قابما كالخؾ ,والنعال المحتاجة إلى شد شراكها".
)ٌ (67قال :حأ سأرت العمأا أم أة عأن رأ أسًَّ ,
والثوب عأن بدأنً :أأي أكشفتهما ,أومنه الحدٌث « أفحأ سأرأ عأن ذرأ اعأٌه» أأي أخرجهما
من كمٌَّه .ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص.888
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ٌتو َّقى من مخالفة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؛ [لقوله تعالى]( :)6ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﮊ األحزاب ,76 :ولقوله تعالى :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ
الحشر.7:
والنهً بصٌؽة "ال تفعل" مثل قوله علٌه السبلم( :ال تتلقوا السوالع)(( ,)7ال ٌبع حاضر لباد)(( ,)8ال
تبٌعوا الذهب بالذهب)(( ,)9ال تتلقوا الركبان للبٌع والشراء)(( ,):ال تصروا اإلبل والبقر والؽنم)(;),
(ال ٌبولن أحدكم فً الماء الدابم ثم ٌؽتسل منه أو ٌتوضؤ)(( ,)7ال ٌصل أحدكم وهو ز َّناء)(( ,)8ال
ٌصل أحدكم وهو عاقص شعره)( ,)9وؼٌر ذلك كثٌر.
والتحرٌم كقوله صلى هللا علٌه وسلم( :كل مسكر حرام)(( ,)65كل مختمر خمر)( ,)66وقوله للذي

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7أخرجه الربٌع (; ,)::كتاب البٌوع :باب ما ٌنهى عنه من البٌوع ,من حدٌث ابن عباس .قال الربٌعٌ " :عنً :ال تتلقوا
أجبلبها فتشتروا منهم قبل أن ٌبلؽوا األسواق".
) (8أخرجه الربٌع ( ,):;7كتاب البٌوع :باب ما ٌنهى عنه من البٌوع .وأخرجه البخاري ( ,)7778كتاب الشروط :باب ما
ال ٌجوز من الشروط فً النكاح .ومسلم ( ,)6:75كتاب البٌوع :باب تحرٌم بٌع الحاضر للبادي .جمٌعهم من حدٌث أبً
هرٌرة.
) (9أخرجه الربٌع ( ,):7:كتاب البٌوع :باب فً الربا واالنفساخ والؽش .والبخاري ( ,)7677كتاب البٌوع :باب بٌع
الفضة بالفضة .ومسلم ( ,)6:89كتاب المساقاة :باب الربا .جمٌعهم من حدٌث أبً سعٌد الخدري.
) (:أخرجه الربٌع ( ,):;7كتاب البٌوع :باب ما ٌنهى عنه من البٌوع ,من حدٌث أبً هرٌرة.
);( أخرجه الربٌع ( ,):;7كتاب البٌوع :باب ما ٌنهى عنه من البٌوع .والبخاري ( ,)7689كتاب البٌوع :باب النهً للبابع
أن ال ٌحفل اإلبل والبقر والؽنم .كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
) (7أخرجه الربٌع ( ,)79باب فً العلم وطلبه وفضله ,عن ناس من الصحابة .ومسلم ( ,)787كتاب الطهارة :باب النهً
عن البول فً الماء الراكد.
) (8أخرجه الربٌع ( ,) 797كتاب الصبلة ووجوبها :باب جامع الصبلة .من حدٌث ابن عباس .قال الربٌع" :الزناء :بتشدٌد
النون ٌعنً :الحاقن الذي ٌجمع البول فً مثانته".
) (9أخرجه الربٌع ( ,)799كتاب الصبلة ووجوبها :باب جامع الصبلة ,من حدٌث ابن عباس.
) (65أخرجه الربٌع ( ,);79كتاب األشربة من الخمر والنبٌذ ,من حدٌث عابشة .بلفظ( :كل شراب أسكر فهو حرام).
وأخرجه البخاري ( ,)9898كتاب المؽازي :باب بعث أبً موسى ومعاذ إلى الٌمن .ومسلم ( ,)6788كتاب األشربة :باب
بٌان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام .كبلهما من حدٌث أبو موسى األشعري.
) (66لم أهتد إلى تخرٌجه.
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أهدى إلٌه الراوٌتٌن( :أما علمت أن هللا حرمها) ,ثم قال له( :إن الذي حرم شربها حرم بٌعها)(,)6
وقوله علٌه السبلم( :أال وإنً ال أحل إال ما أحل هللا وال أحرم إال ما حرم هللا ,أال وإنً بشر مثلكم
أنسى كما تنسون وال أعلم الؽٌب ,وإنما أقضً بٌنكم بالبٌنات ,فمن قضٌت له بشًء من حق أخٌه
فإنما أقطع له قطعة من النار فبل ٌؤخذه)(.)7
والذم على وجهٌن :ذم الفعل ,وذم الفاعل .فذم الفعل( :صوتان ملعونان فً الدنٌا واآلخرة :صوت
مزمار عند نعمة ,وصوت مر َّنة عند مصٌبة)( ,)8وذم الفاعل( :لعنت النابحة والجالسة إلٌها
والمستمعة إلٌها والمجٌبة ,هذه زمارة الشٌطان)(( ,)9الظن أكذب الحدٌث)(( ,):لعن هللا النامصة
والمتنمصة)(;).
وأما التبري فكقوله( :لٌس منا من ؼشنا)(( ,)7لٌس منا من خان جاره فً حلٌلته)(( ,)8لٌس منا من
هاجر أخاه فوق ثبلث)( .)9ومن وقوع التحرٌم بمعنى المنع قوله علٌه السبلم( :الجنة محرمة على
األمم حتى تدخلها أمتً)( )65أي ممنوعة عنهم.
()66

وأما ما ذكره [فً]

اللعن هل هو على الخبر أو على الدعاء ,فجعل الخبر فً األول أعظم من

الدعاء والدعاء أهون من الخبر ,ثم عكس وجعل فً الثانً الدعاء أعظم من الخبر ,وأما لعن هللا
) (6أخرجه الربٌع ( ,);79كتاب األشربة من الخمر والنبٌذ .وأخرجه مسلم ( ,)6:79كتاب المساقاة :باب تحرٌم بٌع
الخمر .كبلهما من حدٌث ابن عباس.
) (7أخرجه الربٌع ( ,):88كتاب األحكام ,من حدٌث ابن عباس .وأخرجه البخاري ( ,)79:8كتاب المظالم والؽصب :باب
إثم من خاصم فً باطل وهو ٌعلمه .ومسلم ( ,)6768كتاب األقضٌة :باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .كبلهما من حدٌث
أم سلمة.
) (8أخرجه الربٌع (; ,);8باب فً المحرمات ,من حدٌث ابن عباس .قال الربٌع :المر َّنة النابحة ,وصوت مزمار صوت
مؽنٌة.
) (9أخرجه الربٌع (; ,);8باب فً المحرمات ,من حدٌث ابن عباس.
) (:أخرجه الربٌع ( ,);98جامع اآلداب .والبخاري (;; ,);5كتاب األدب :باب "ٌا أٌها الذٌن آمنوا اجتنبوا كثٌرا من
الظن" .ومسلم ( ,)7:;8كتاب البر والصلة واآلداب :باب تحرٌم الظن والتجسس والتنافس .جمٌعهم من حدٌث أبً هرٌرة.
);( سبق تخرٌجه.
) (7أخرجه مسلم ( ,)656كتاب اإلٌمان :باب قول النبً صلى هللا علٌه وسلم( :من ؼشنا فلٌس منا) ,من حدٌث أبً هرٌرة.
) (8لم أهتد إلى تخرٌجه.
) (9لم أهتد إلى تخرٌجه بهذا اللفظ.
) (65أخرجه الطبرانً فً األوسط ( ,)997باب األلؾ :من اسمه أحمد .ولفظه :عن عمر بن الخطاب ,عن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم قال( :الجنة حرمت على األنبٌاء حتى أدخلها ,وحرمت على األمم حتى تدخلها أمتً).
) (66ساقط من (ب) و (ج).
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عز وجل فلٌس فٌه إال وجه واحد وهو الخبر ,وحقٌقة اللعن الطرد والبعد عن رحمة هللا ,فإن أخبر
هللا عز وجل عن أحد أنه سعٌد فهو سعٌد ال ٌشقى بحال ,وال ٌقع فٌه خبلؾ ما أخبر به عنه ,فإنه
تعالى ال ٌبدل القول لدٌه[ ,وما هو بظبلم للعبٌد]( ,)6وهو أصدق القابلٌن ,وكذلك من أخبر عنه أنه
شقً فبل ٌسعد بعدها بحال ,وخبره كله صدق ,فبل ٌبدل القول لدٌه ,وكذلك اللعن ,فمن لعنه هللا فقد
أخبر عنه أنه مطرود من رحمته؛ مثل إبلٌس ,وهو من أهل النار ,وٌقطع علٌه بالكفر والخسران,
والعداوة هلل عز وجل ,والشقاء ,وال توبة له وال رجوع وال مؽفرة وال رحمة ,وهذا المعنى هو
المفهوم من قوله تعالى :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ النساء.:7 :
()7

وأما لعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فعلى وجهٌن :فإذا حمل على الدعاء فالدعاء [على]

درجة بٌن درجتٌن ,بٌن اإلٌاس والطمع ,واإلجابة والرد ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮊ السجدة ,6; :وقال :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ األنبٌاء ,95 :ولٌس كل دعاء [مجابا](,)8
وال كل دعاء مردودا ,فإن كان هذا الدعاء مجابا فقد هلك والتحق بالخبر ,وإن كان مما سبق فً
علم هللا أن ٌمحى بالتوبة واالستؽفار والندم ,وؼٌر ذلك من وجوه رحمته الواسعة التً قد وسعت
كل شًء ,فهو سبحانه وتعالى ٌمحو ما ٌشاء وٌثبت وعنده أم الكتاب ,وأما إذا حمل على الخبر
فإن خبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صدق كله؛ ألنه معصوم عن الكذب ,والذي ٌخرج من
شفتٌه كله حق ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ النجم ,9 - 8 :ؼٌر أنه إنما ٌقع خبر
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إخبارا عن هللا عز وجل لقوله :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ المابدة ,;7 :ومن جعل الدعا أء أش َّد من الخبر؛ ألن دعوة رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ال تر ّد(.)9
وحمل بعضهم الخبر فً لعن رسول صلى هللا علٌه وسلم على الذم والتقبٌح ,والزجر واإلؼبلظ
والتعٌٌب ,فٌكون على هذا بعض اللعن ٌوجب البراءة والهبلك ,وٌحكم علٌه أنه كبٌرة ,وٌكون
) (6ساقط من (أ).
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8ساقط من (ب).
) (9أي احتج بؤن دعوة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال تردّ.
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بعضه فً حكم الصؽابر ,وأما التبري فإن بعضهم ٌوجهه إلى األعمال ,دون األبدان واألشخاص,
وٌستدل بقوله :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ الشعراء ,76;:فإلى هذا المعنى ٌوجه قوله
علٌه السبلم( :لٌس منا) ,أي لٌس فعله من أفعالنا وال عمله من أعمالنا ,وبعضهم ٌوجه التبري إلى
األبدان واألشخاص ,وٌوجب به البراءة وقطع العذر ,وٌجعل الحكم فٌه كبٌرة ,وهو قول أصحابنا,
واستدلوا بقوله تعالى :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮊ الممتحنة ,9 :وفسر الشٌخ أبو
محمد عبد هللا ابن بركة( )6قو أل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :لٌس منا) فقال" :معناه لٌس بولً
لنا ,وال من أهل دٌانتنا" ,قال المفسر :الدٌانة التً ذكرها الشٌخ هنا قصد بها المذهب والتصور
واالعتقاد ,من قولهم د نت بهذا أي تمذهبت به ,ولٌس ٌعنً به الدٌن والملة واإلٌمان واإلسبلم؛ فإن
ذلك قول خوارج الجور األزارقة والنجدات

()7

وؼٌرهم منهم ,وجمٌع ما أنفذ هللا فٌه الوعٌد

وأوجب علٌه العقاب حدا من الحدود فً الدنٌا أو العذاب فً اآلخرة فٌحصل فٌه النهً والتحرٌم
والهبلك فً اآلخرة ,والبراءة وقطع العذر ,وٌستتاب منه الفاعل ,فإن تاب ورجع

()8

رجعنا إلى

وأصرَّ وامتنع عن التوبة فهو من الهالكٌن ,وهللا أعلم.
والٌته ,وإن أبى واستكبر
أ

( )6أبو محمد عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي العمانً (ق9:هـ) ,الشهٌر بابن بركة ,عالم بالفقه وأصوله وله فً ذلك
كتاب الجامع ورسالة التعارؾ والتقٌٌدٌ ,عد من كبار أبمة اإلباضٌة ومحققٌهم وإلٌه تنسب المدرسة الرستاقٌة ,حمل العلم عن
الشٌخ أبً مالك الصبلنً واإلمام سعٌد بن عبد هللا ,ومن أشهر تبلمذته الشٌخ أبو الحسن البسويٌ .نظر :البطاشً( ,إتحاؾ
األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .79:محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق)( ,الترجمة:
 ,)888ص.78: :
) (7األزارقة أصحاب نافع بن األزرق ,وقد سبق الكبلم علٌهم ,والنجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفً ,وقٌل عاصم.
وكان من شؤنه أنه خرج من الٌمامة مع عسكره ٌرٌد اللحوق باألزارقة .فاستقبله أبو فدٌك وعطٌة بن األسود الحنفً فً
الطابفة الذٌن خالفوا نافع بن األزرق؛ فؤخبروه بما أحدثه نافع بن الخبلؾ ,بتكفٌر القعدة عنه ,وسابر األحداث والبدع.
وباٌعوا نجدة وسموه أمٌر المإمنٌن .ثم اختلفوا على نجدة فؤكفره قوم منهم ألمور نفموها علٌه واستحل نجدة بن عامر دماء
أهل العهد والذمة وأموالهم فً حال التقٌة ,وحكم بالبراءة ممن حرمها .وقال :ومن نظر نظرة ,أو كذب كذبة صؽٌرة أو
كبٌرة وأصر علٌها فهو مشرك .ومن زنى ,وشرب ,وسرق ؼٌر مصر علٌه فهو ؼٌر مشرك .وؼلظ على الناس فً حد
الخمر تؽلٌظا شدٌدا .واختلؾ نافع ونجدة ,فصار نافع إلى البصرة ,ونجدة إلى الٌمامة .وكان سبب اختبلفهما أن نافعا قال:
التقٌة ال تحل ,والقعود عن القتال كفر .وخالفه نجدة بن عامرٌ .نظر :الشهرستانً( ,الملل والنحل) ,مصدر سابق ,ج,6
ص .677الثمٌنً( ,معالم الدٌن) ,مصدر سابق ,ج7و ص.785
) (8فً (ب) و (ج)" :فإن تاب وأصلح".
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[مناهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم على ثالثة أوجه]
أصل :ومناهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم على ثالثة أوجه :وجه ٌتعلق باألصول المنهً عنها
فً القرآن؛ كالربا ،والزنى ،والسرقة ،والدماء ،وما أشبه ذلك ،فهو أشدها ،وٌؤثم على فعلها.
ووجه آخر كنهٌه عن التكلؾ فً العبادات

()0

وهو مكروه .والثالث نهً تؤدٌب [لنا]( .)2أما األول

مثل نهٌه صلى هللا علٌه وسلم فً اآلجال عن حبل الحبلة( ،)3والمعاومة ،والمسانهة( ،)4وعن
بٌع الثمرة حتى تزهو ،والزرع حتى ٌبٌض ،والزبٌب حتى ٌسود ،وعن المزابنة ،والمحاقلة(،)5
والمخابرة ،وعن الذرابع كلها ،وعن بٌع العٌنة( ،)6وعن بٌع الؽرر ،وعن وجه الدٌنار( ،)٧وعن
بٌع ما لم ٌقبض ،وربح ما لم ٌضمن ،وعن الجنس بالجنس فً كل شًء إلى أجل بمثله أو بؤكثر
منه ،والنهً عن بٌع الطعام بالطعام إال مثال بمثل ،وعن بٌع األصول :النقود ،والقوت،
والفواكه ،واألبزار ،إال مثال بمثل ٌدا بٌد ،وال ٌحل شً ٌء منها نسٌا ،وهذه األجناس المنهً عنها
التً ٌراعى فٌها األجل والزٌادة ،وما سواها ال ٌراعى فٌها إال أحد الشرطٌن الزٌادة أو األجل،
فإن وقع األجل ُ بال زٌادة فال بؤس هو سلؾ ،وإن وقعت الزٌادةُ ٌدا بٌد فال بؤس لقوله علٌه
السالم( :إذا اختلؾ الجنسان فبٌعوا كٌؾ شبتم إال ما نهٌتكم عنه)( ،)٥وهذه األصول األربعة
المتقدمة هً أشد المناهً.
()9

[الشرح]

قال المفسر :األصول األربعة التً أشار إلٌها [هً]( :)65الربا ,والزنى ,والدماء,

والسرقة .وهً كلها كبابر ,واألصل فً تقسٌم المناهً على ثبلثة أوجه ,كما قدمنا ذلك ونصصنا
) (6فً (ب) و (ج)" :كمثل نهٌه عن التكلٌؾ فً العبادات".
) (7ساقط من (ب) و (ج).
) (8فً (ب) و (ج)" :كنهٌه عن حبل الحبلة".
) (9سبقت اإلشارة إلى معنى المعاومة والمسانهة ,وسٌؤتً تفصٌله فً كبلم الشارح.
) (:أخرج الربٌع (;; ,):كتاب البٌوع :باب ما ٌنهى عنه من البٌوع .عن أبً سعٌد الخدري قال( :نهى رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم عن المزابنة والمحاقلة) .قال الربٌع :فالمزابنة :بٌع التمر بالتمر على رإوس النخل ,والمحاقلة :كراء األرض.
اهـ .وسوؾ ٌؤتً بٌان معنى هذه المناهً فً كبلم الشارح إن شاء هللا.
);( العٌ أنة :أن ٌشتري رجل من آخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم ٌشترٌها منه بؤقل من الثمن الذي باعها بهٌ .نظر:
ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,8ص.888
) (7وجه الدٌنار :هو دٌنار بدٌنار ومع أحدهما زٌادة ,إذا كان أحدهما فاضبل واآلخر مفضوال ,فٌكون مع المفضول زٌادة,
فتلك الزٌادة هً الوجه .كذا فسره الشارح كما سٌؤتً.
) (8أخرجه الربٌع ( ,):76كتاب البٌوع :باب فً بٌع الخٌار وبٌع الشرط.
) (9ساقط من (أ).
) (65ساقط من (أ).
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علٌه ,وعبارته بالتعلق باألصول المنهً عنها ؼٌر سدٌدة()6؛ ألن النهً كله متعلق بالمنهً عنه
()7

من الوجه الذي

()8

وقع منه النهً عنه[ ,فإن كان النهً]

تحرٌما وقع النهً وتعلق بالمنهً عنه

تحرٌما ,وإن كان تنزٌها تعلق [النهً]( )9بالمنهً عنه من وجه التنزٌه ,وإن كان إرشادا فمثل ذلك.
وأما التكلُّؾ

():

فً العبادات فوجه النهً عنها من أحد وجهٌن؛ أحدهما :أن النفس تنقبض من

التكلُّؾ ,وال ٌنفسح القلب وال ٌنشرح وال ٌنور ,وال تخؾُّ الجوارح ,فتقع العبادة والعمل شبٌها
بؤعمال المنافقٌن [المتكلِّفٌن](;) ,وإلٌه اإلشارة بقوله تعالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ التوبة ,:9 :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ النساء ,697 :وال ٌجد المتكلِّؾ لعمله إخبلصا وال لذة وال حبلوة ,وٌكفٌك
شاهدا بذم التكلُّؾ والمتكلِّفٌن قوله تعالى [فً تنزٌه]

()7

النبً صلى هللا علٌه وسلم :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ص ,8; :والمتكلِّؾ ممقوت عند هللا وعند الخلق ,وفً بعض اآلثار
موقوفا ومرفوعا( :وهللا ٌبؽض المتكلفٌن)( ,)8فهذا وجه.
والثانً :أنه إنما نهً عنه مخافة

()9

أن ٌكون سببا لبلفتراض علٌهم ,وهذا مقصور على زمان

النبً صلى هللا علٌه وسلم ,فإن الزٌادة فً الشرٌعة والنقصان منها والنسخ والتبدٌل ال ٌقع بعد
موت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بحال ,ولم ٌنزل بعد قول هللا عز وجل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﮊ المابدة 8 :حبلل وال حرام ,وال أمر وال نهً ,فحبلل هللا حبلل إلً ٌوم القٌامة ,وحرامه
حرام إلى ٌوم القٌامة ,وٌحتمل النهً عن التكلُّؾ وجها آخر ,وهو أنه إنما نهً عنه لببل ٌورث
)ٌ (6شٌر إلى قول صاحب المتن" :وجه ٌتعلق باألمور المنهً عنها فً القرآن".
) (7فً (ب) و (ج)" :من الوجوه التً...إلخ".
) (8ساقط من (ج).
) (9ساقط من (ب) و (ج).
) (:فً (ب) و (ج)" :وأما التكلٌؾ" ,وكذا الموضع الذي بعده.
);( ساقط من (ب) و (ج).
) (7ساقط من (أ).
) (8لم أجده بهذا اللفظ.
) (9فً (أ)" :والثانً إنما هو مخافة...إلخ".
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()6

السآمة والضجر

والملل ,والترك بعد االجتهاد؛ فإن ذلك منهً عنه فً الشرع ,وعن رسول هللا

صلى هللا علٌه وسلم( :إن أحب أعمالكم إلى هللا عز وجل أدومها وإن قل)( ,)7والصالحون
الحور بعد ال أكور( ,)8ومن الزٌػ بعد االستقامة ,ومن الترك بعد االجتهاد ,ومن
ٌتعوذون باهلل من أ
الوحشة بعد األنس ,ومن النكوث بعد المعرفة( ,)9ومن الضبللة بعد الهدى.
():

وأما تفصٌل أحكام هذه المناهً على وجه االستٌعاب [واالستٌفاء]

فالدواوٌن مشحونة به ,فبل

نطول بنقل آحاده ,وأما " أح أبل ال أح أبلة" فقد فسره الربٌع فً المسند بؤنه حمل بعد الحمل(;) ,وهو أن
ٌبٌع له أول بطن هذا الحمل أو البطن الثانً ,وهذا إنما ٌقع فً األكثر عند العرب فً الخٌل
الع أتاق( ,)7و"المعاومة" اشتقاقه من العام ,وهً المساقاة فً األرض واألشجار عاما أو عامٌن أو
()8

أعواما ,ومثلها "المسانهة" من السنة ,فٌقال :ساقى فبلن فبلنا فً أرضه أو [فً]

حابطه أو فً

()9
وحا أقلأه ,أ
اض أره ,أ
وسا أن أهه ,أ
أشجاره ومابه ,أ
وزا أب أنه" .فالمزابنة"
وخا أب أره  ,أ
وخ أ
وع أاو أمه ,أ
وزا أر أعه ,أ

بٌع الثمر على رأس النخل قبل أن ٌدرك بثمر آخر وبؽٌره( ,)65و"المحاقلة" كراء األرض ,وقٌل:
بٌع الزرع قبل أن ٌدرك ,و"المخابرة" اشتقاقه من خٌبر؛ فإن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما
()66

فتحهم

ساقاهم وشاطرهم وأقرهم على النصؾ ,و"المخاضرة" اشتقاقه من الخضرة,

و"الذرابع" األسباب التً تكون وصلة إلى الشًء وسببا إلٌه ,مثل ال ُّسلَّم ذرٌعة إلى السقؾ ,فٌقال:
فبلن ذرٌعتً إلى األمر( ,)67أي سبب وصولً إلٌه ,والذرابع ,والؽرر ,والعٌنة ,وبٌع ما لم
ٌقبض ,وربح ما لم ٌضمن ,هذا كله معنى واحد ,وٌرجع كله إلى أصل واحد ,وهو أكل المال
) (6فً (ب)" :السآمة والعجز" وهو تصحٌؾ.
) (7أخرجه البخاري ( ,);9;9كتاب الرقاق :باب القصد والمداومة على العمل .ومسلم ( ,)788كتاب صبلة المسافرٌن
وقصرها :باب فضٌلة العمل الدابم من قٌام اللٌل وؼٌره.
) (8أي من النقصان بعد الزٌادة .وقٌل من فساد أمورنا بعد صبلحهاٌ .نظر :الفراهٌدي( ,العٌن) ,مادة "حور" ,ج,8
ص . 787ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,6ص.9:8
) (9فً (أ)" :ومن النكرة بعد المعرفة".
) (:ساقط من (ب) و (ج).
);( ٌنظر :الربٌع( ,الجامع الصحٌح) ,ص;.69
) (7العتٌق :القدٌم من كل شًء .وهو أٌضا الكرٌم من كل شًء ,والخٌار من كل شًء .وفرس عتٌق :أي جواد رابع,
والجمع :ع أتاقٌ .نظر :الرازي( ,مختار الصحاح) ,ص.877
) (8ساقط من (أ).
) (9فً (أ)" :وخبره".
) (65نص العبارة فً (ب) و (ج)" :بٌع التمر على رإوس النخل قبل أن ٌدرك بتمر آخر أو بؽٌره".
) (66فً (ب) و (ج)" :لما افتتحهم".
) (67فً (ب) و (ج)" :إلى األمٌر".
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بالباطل[ ,و"وجه الدٌنار" هو دٌنار بدٌنار ومع أحدهما زٌادة ,إذا كان أحدهما فاضبل واآلخر
مفضوال ,فٌكون مع المفضول زٌادة ,فتلك الزٌادة هً الوجه ,وفً ذلك بٌان ,وشرحه فً
الفقه]( .)6قوله" :وعن الجنس بالجنس نساء فً كل شًء" هو من باب الربا ,وفٌه خبلؾ
مشهور بٌن األمة ,فمذهب ابن عباس أن الربا فً النسٌبة ,وهو المذهب عند أصحابنا المشارقة
()7

والمؽاربة ,وذكر الشٌخ رضً هللا عنه فً "الدلٌل"
():

محبوب([ :)9أن ابن عباس]

فً مسابل األبمة العشرة

()8

عن محمد بن

رجع عنه فً آخر عمره ,أٌام كونه بالطابؾ وبها مات ,وقال:

أردت أن أسد عنكم أبواب الربا فؤبٌتم إال فتحها ,إنما أخبرنً بهذا الحدٌث أسامة بن زٌد عن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم(;) .فزعم أنه رجع عن مذهبه فً ذلك ,وهٌهات ,سارت به الركبان
فً البلدان ,وشاع وذاع فً األمصار ,وفشا وانتشر فً األقطار ,والربا عند أصحابنا فً النسا
والزٌادة ال ؼٌر ,كما نص الشٌخ ,وعند الؽٌر ٌعتبر فٌه األمران الجنس والزٌادة ,فإذا كانت
الزٌادة فهو ربا سواء باألجل أو ؼٌره ,وكذلك الجنس إال ٌدا بٌد عٌنا بعٌن سواء بسواء.
وجعل بعض العلماء أصل الربا فً هذه األصول ,فجعل البر والشعٌر عبارة عن األقوات ,وجعل
الذهب عبارة عن النقود ,وجعل التمر عبارة عن الفواكه ,وجعل الملح عبارة عن األبازٌر ,وكؤن
هذه األمور أصل ما ٌعٌش به البشر وأصل األؼذٌة ,فقصر الربا علٌها( ,)7ولٌس علٌه العمل عند
أصحابنا ,والمعتمد علٌه عندهم قوله علٌه السبلم( :إذا اختلؾ الجنسان فبٌعوا كٌؾ شبتم إال ما

) (6ساقط من (ب) و (ج).
) (7كتاب الدلٌل والبرهان إلبً ٌعقوب الوارجبلنً ,مصدر سابق.
) (8هم عشرة أبمة من أبمة اإلباضٌة ,ذكرهم الوارجبلنً وذكر معهم مسابلهم .وهم على الترتٌب :جابر بن زٌد .عزان بن
الصقر .لواب بن سبلم .الربٌع بن حبٌب .أفلح بن عبد الوهاب .عمروس بن فتح .أبو القاسم ٌزٌد بن مخلد .أبو خزر ٌؽبل بن
زلتاؾ .محمد بن محبوب .الشٌخ مصالةٌ .نظر :الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,م ,6ج ,7ص 96وما
بعدها.
( )9محمد بن محبوب بن الرحٌل بن سٌؾ بن هبٌرة القرشً المخزومً ,أبو عبد هللا (ت7;5 :هـ)ٌ :رجع نسبه إلى قرٌش,
وكان جده هبٌرة بن سٌؾ من فرسان النبً صلى هللا علٌه وسلم ,نشؤ أٌام اإلمام ؼسان بن عبد هللا ,وعاصر اإلمام المهنا,
وتؤلق نجمه فً أٌام الصلت بن مالك ,قدم إلى صحار سنة799 :هـ ,فولً القضاء بها من قبل الصلت بن مالكٌ .نظر:
البطاشً( ,إتحاؾ األعٌان) ,مصدر سابق ,ج ,6ص .7:5محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم
المشرق)( ,الترجمة ,)6856:ص.97:
) (:ساقط من (أ).
);( الوارجبلنً( ,الدلٌل والبرهان) ,مصدر سابق ,م ,6ج ,7ص.657
) (7فً (أ)" :فقصر الربا علٌه".
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نهٌتكم عنه) ,وقوله فً التساوي والجنس أنه ال بؤس به؛ ألنه بمعنى السلؾ( ,)6وهو القرض(,)7
هذا الذي ذهب إلٌه لٌس بمشهور فً المذهب لكنه ٌإول إلٌه المعنى ,فالمعروؾ عند المشاٌخ
رضً هللا عنهم أن التساوي والجنس واألجل إنما هو عندهم انفساخ ولٌس بربا ,فإن وقعت الزٌادة
واألجل فهو الربا عندهم ,لكن معنى االنفساخ ٌرجع إلى معنى السلؾ ,وال فرق بٌنهما إال فً وجه
واحد ,وهو إذا كان العٌن حاضرا ,فلكل واحد منهم عٌن شبٌه ,وال ٌحكم له وال علٌه ؼٌر
()8

[عٌن]

شبٌه ,فإن فات العٌن فؤلصحابه مثله أو كٌله أو وزنه إن كان مما ٌنضبط بالمثلٌة أو

الكٌل أو الوزن ,وإال فالقٌمة ,وهللا أعلم.

أصل :وأما النمط الثانً؛ فكنهٌه عن تكلؾ العبادات مخافة أن ٌُفرض علٌهم؛ كنهٌه عن صوم
ٌوم الجمعة إال أن ٌتقدمه ٌوم أو ٌتؤخره ٌوم ،وعن الصالة بعد العصر حتى تؽرب الشمس ،وعن
الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ،وعن السدل( ،)4والصماء( ،)5واإلقعاء( ،)6وااللتفات فً
الصالة ،والقران ،والتطبٌق( ،)٧فهذا وأمثاله مكروهٌ ال ٌحكمون علٌه بمعصٌة( .)٥والثالث :نهً
تؤدٌب؛ كنهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن مس الذكر بالٌمٌن ،واالستنجاء بالٌمٌن ،والبزاق
عن ٌمٌن الرجل( ،)١وانتعال الٌسرى وخلع الٌمنى ،والشرب فً أفواه األسقٌة ،واألكل من ذروة

)ٌ (6شٌر إلى قول صاحب المتن" :فإن وقع األجل ببل زٌادة فبل بؤس ,هو سلؾ".
) (7فً (ب) و (ج)" :وهو العوض" وٌظهر أنه تصحٌؾ.
) (8ساقط من (أ) و (ج) .واالنفساخ تقدم ذكرمعناه ,ولم ٌتضح لً كبلمه فً التفرٌق بٌن االنفساخ والسلؾ.
) (9السدل فً الصبلة :هو أن ٌلتحؾ بثوبه وٌدخل ٌدٌه من داخل ,فٌركع وٌسجد وهو كذلك .وقٌل هو أن ٌضع وسط اإلزار
على رأسه وٌرسل طرفٌه عن ٌمٌنه وشماله من ؼٌر أن ٌجعلهما على كتفٌهٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث),
ج ,7ص.8::
صمَّاء :هو أن ٌتجلل الرجل بثوبه وال ٌرفع منه جانبا .والفقهاء ٌقولون :هو أن ٌتؽطى بثوب واحد لٌس علٌه
) (:اشتمال ال َّ
ؼٌره ,ثم ٌرفعه من أحد جانبٌه فٌضعه على منكبه ,فتنكشؾ عورتهٌ .نظر :ابن األثٌر( ,النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج,8
ص.:9
);( اإلقعاء فً الص أَّبلة :أقا أل أأبو عبأٌدأة :اإلقعاء جلوس الرجل على ألٌتٌه ناصبا أفخذٌه مثل إقعاء ال أكلب والسبعٌ .نظر :ابن
الجوزي( ,ؼرٌب الحدٌث) ,مصدر سابق ,ج ,7ص.7:7
) (7القران والتطبٌق سٌؤتً معناهما فً الشرح.
) (8فً (ب) و (ج)" :بالمعصٌة" باأللؾ والبلم.
) (9فً (ب) و (ج)" :والبزاق عن الٌمٌن".
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القصعة( ،)0والتنفس فً اإلناء ،واالعتزال( ،)2وبعض أهل السنة ٌجعلون مناهً الرسول
()3

هللا عز وجل فً كتابه وقد تعسفوا،

مكروهة ال معصٌة ،ولٌس عندهم معصٌة إال ما نهى
ٌ
مقتبسة عن مناهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،ومن قوله علٌه السالم:
ومناهً المسلمٌن
(ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن وما رآه المسلمون سٌبا فهو عند هللا سًء)( ،)4فإن
حجر المسلمون على مباح كان محظورا ،وإن أهملوه رجع إلى اإلباحة ،وهللا أعلم.
():

[الشرح]

قال المفسر :قد أوجزنا فً شرح هذا الباب ولم نبسط القول فٌه؛ ألن المقصود منه

أحكام المناهً ال أنفسها ,والمناهً مذكورة فً كتب الفقة فبل ؼرض لنا فً تنصٌصها ,وؼرضنا
فً التنبٌه والبحث عن أحكامها ,وقد ذكرنا ذلك ,ومن فعل شٌبا من الوجه الثالث فبل ٌحكم علٌه
(;)

بالعصٌان [وال بالكفر]

وال بالبراءة ,ؼٌر أنه ٌنهى عن مخالفة نهً رسول هللا صلى هللا علٌه
()8

وسلم؛ ألنه ٌدرك بنور النبوة أسرارا ال تدرك بالعقول( ,)7والعقول قاصرة

عن قوة النبوة

وعاجزة عنها ,والنهً عن الصبلة بعد العصر حتى تؽرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
من باب العام أرٌد به الخاص؛ فإن النهً إنما ٌوجه إلى صبلة النوافل ,و"القران واإلقران" ٌحتمل
()9

تؤوٌلٌن ,إما اقتران

الظهر والعصر؛ فإن ابن عباس ٌروى عنه أنه قال :من أتى بابا من الجمع

ص أفد المنهً عنه ,وكبل
فقد أتى كبٌرة ,وإما قران الرجلٌن فً االنتصاب( ,)65وهو معنى ال َّ
الوجهٌن منهً عنه ,و"التطبٌق" ضد اإلخواء( ,)66وهو إلصاق البطن إلى الفخذٌن فً السجود,
و"االعتزال" مشكل ,واألحسن العزل وهو اإلظماء واإلقحاط ,وهو نزع الذكر من الفرج قبل
) (6ذرى الشا بالضم :أعالٌه ,الواحدة ذر أوة ,وذر أوة أٌضا بالضم ,وهً أعلى السأنامٌ .نظر :الجوهري( ,الصحاح) ,مادة
"ذرا" ,ص.957
)ٌ (7عنً به العزل ,وهو نزع الذكر من الفرج قبل االندفاق فٌه ,كما سٌؤتً فً الشرح.
) (8فً (ب) و (ج)" :إال مناهً".
) (9أخرجه أحمد ( ,)8;55مسند المكثرٌن من الصحابة :مسند عبد هللا بن مسعود .والطبرانً فً األوسط ( ,)8;57باب
الزاي :من اسمه زكرٌا .كبلهما من حدٌث عبد هللا بن مسعود.
) (:ساقط من (أ).
);( ساقط من (أ).
) (7فً (أ)" :بالمعقول" ,وفً (ج)" :بالعقل".
) (8فً (ب) و (ج)" :وأهل العقول قاصرة...إلخ".
) (9فً (ب) و (ج)" :إما إقران".
) (65فً (ج)" :فً االنصاؾ" وهو خطؤ.
) (66اإلخواء -كما سبق -هو التوسعة واإلرخاء عند السجود .وفً الحدٌث "أنه كان إذا سجد خوَّ ى" ,أي جافى بطنه عن
األرض ورفعها ,وجافى عضدٌه عن جنبٌه حتى ٌخوى ما بٌن ذلك ,ومنه حدٌث علً "إذا سجد الرجل فلٌ أخوِّ  ,وإذا سجدت
المرأة فل أتح أتفز"ٌ .نظر :ابن األثٌر (النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث) ,ج ,7:ص.95:

8:5

االندفاق فٌه ,وفٌه خبلؾ بٌن الصحابة وبٌن التابعٌن بٌنهم ,فؤجازه بعض ومنعه بعض ,فمن أجاز
()6

قال [هو]

أ
أ
أ
أ
شبت أظمٌتة( ,)7ومن
شبت أروٌ أته وإن
شبت منع أته ,وإن
شبت سقٌ أته وإن
حرثك فإن

منع قال هو الوأد الخفً ,وهو وجه من القتل المنهً عنه فً قوله تعالى :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ
اإلسراء ,86 :وشرح مسابل الرأي واالجتهاد تستوفى إن شاء هللا فً كتاب االجتهاد.

) (6ساقط من (أ).
) (7نص العبارة فً (ب) و (ج)" :فإن شبت سقٌته وإن شبت أروٌته وإن شبت أظمٌته".
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الخاتمة
بعد هذه الرحلة الممتعة مع التحقٌق ,أضع للقارئ أهم النتابج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة:
ٌ .6عتبر كتاب "البحث الصادق واالستكشاؾ" الشرح الوحٌد لكتاب "العدل واإلنصاؾ" ألبً
ٌعقوب الوارجبلنً (ت:75:هـ) ,الذي ٌمكن أن ٌعتبر َّأو أل كتاب فً أصول الفقه عند
اإلباضٌة ,حٌث لم أتذكر المصادر التً اطلعت علٌها شرحا آخر ؼٌره.
 .7تعتبر نسبة كتاب "البحث الصادق واالستكشاؾ" إلى أبً الفضل أبً القاسم بن إبراهٌم
البرَّ ادي نسبة صحٌحة ال نزاع فٌها ,وهذا ما أجمعت علٌه جمٌع المخطوطات التً
َّ
اطلعت علٌها ,وهو ما دلت علٌه أٌضا كتب السٌر والتراجم.
 .8إال أن أبا القاسم البرَّ ادي وافته المنٌة قبل أن ٌكمل شرحه هذا ,حٌث أت َّم شر أح الجزء
صلت إلٌه من أجزاء الكتاب
األول من "العدل واإلنصاؾ" فً مجلدٌن اثنٌن ,وآخر ما تو َّ
كان فً بداٌة الجزء الثانً من "العدل واإلنصاؾ" ,أعنً فً شرح باب العام والخاص,
وبالتحدٌد فً باب االستدالل بحروؾ الحصر.
 .9حصلت على العدٌد من النسخ الرقمٌة للجزء األول من كتاب البحث الصادق ,أما الجزء
الثانً الذي ٌحتوي على النص محل التحقٌق فلم أستطع الحصول إال على ثبلث نسخ
رقمٌة منه ,جمٌعها مكتوب بالخط المؽربً :األولى حصلت علٌها عن طرٌق جمعٌة أبً
إسحاق لخدمة التراث من الجزابر ,والثانٌة من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث فً
دبً ,والثالثة من المكتبة البارونٌة بجزٌرة جربة فً تونس.
 .:اتسمت طرٌقة الشارح فً الكتاب بحال وسط بٌن اإلٌجاز المخ ِّل والتطوٌل الممل,
وطرٌقته تمٌل إلى طرٌقة المتكلمٌن من علماء األصول ,فهو ٌتوسع فً ذكر الخبلؾ بٌن
األشاعرة والمعتزلة؛ ولذا كان اعتماده على مصنفاتهم .وكان ٌؤتً بعبارة "العدل
واإلنصاؾ" كاملة فً مسؤلة ما ثم ٌتبعها بقوله" :قال المفسر" ثم ٌؤخذ فً شرح وتفصٌل
المسؤلة ,ؼٌر أنه لم ٌكن ٌنحو إلى الترجٌح والتحقٌق فً المسابل إال نادرا.
; .اعتمد المإلؾ على العدٌد من المصادر فً شرحه للكتاب ,منها ما هو لئلباضٌة ومنها ما
هو لؽٌرهم ,فمن المصادر اإلباضٌة التً اعتمد علٌها" :التحؾ المخزونة" ألبً الربٌع
سلٌمان بن ٌخلؾ (ت976:هـ) ,و"السإاالت" لعثمان بن خلٌفة السوفً (ق;:هـ),
و"الموجز" ألبً عمار عبد الكافً (ق;:هـ) .ومن المصادر ؼٌر اإلباضٌة" :التلخٌص" و
"البرهان" ألبً المعالً الجوٌنً (ت978:هـ) ,و"المستصفى" ألبً حامد الؽزالً
(ت:5::هـ) ,و"إٌضاح المحصول" للمازري (ت:8;:هـ).
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فهرس األحادٌث النبوٌة
( الحدٌث  +رقم الصفحة)
( إذا اختلؾ الجنسان فبٌعوا كٌؾ شبتم إال ما نهٌتكم عنه)898 ,89: ,
( إذا استٌقظ أحدكم من نومه فبل ٌؽمس ٌده فً اإلناء حتى ٌؽسلها ثبلثا فإنه ال ٌدري أٌن
باتت ٌده)875 ,
( إذا أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم وإذا نهٌتكم عن شًء فانتهوا)688 ,686 ,
( أرأٌت لو كان ألحدكم خٌل ؼر محجلة فً خٌل دهم بهم ,أال ٌعرؾ خٌله؟) قالوا :بلى,
قال( :إنهم ٌؤتون ٌوم القٌامة ؼرا محجَّ لٌن من أثر الوضوء)788 ,
( اضربوا الشارب)677 ,
( اضربوه) ,أي شارب الخمر677 ,
( اقتدوا بالذٌن من بعدي)767 ,
( أال أخبرتها أنً أفعل ذلك وأنا صابم)767 ,
( أال وإنً ال أحل إال ما أحل هللا وال أحرم إال ما حرم هللا ,أال وإنً بشر مثلكم أنسى كما
تنسون وال أعلم الؽٌب ,وإنما أقضً بٌنكم بالبٌنات ,فمن قضٌت له بشًء من حق أخٌه
فإنما أقطع له قطعة من النار فبل ٌؤخذه)897 ,
( الجنة محرمة على األمم حتى تدخلها أمتً)897 ,
( الحبلل ب ٌِّن والحرام ب ٌِّن وبٌن ذلك أمور مشتبهة ,ومن استبرأ لعرضه وذمته كان أفضل,
ومعاصً هللا حماه ومن ٌرتع حول الحمى ٌوشك أن ٌقع فٌه)867 ,
ضحٌة وقٌام اللٌل)98 ,
( السواك وال َّ
( الصوم أمج أف أرة)7:: ,
( الظن أكذب الحدٌث)897 ,
( اللهم اؼفر له وارحمه وكفِّر عنه سٌباته)787 ,
( الوالٌة فً قرٌش ما دام منهم رجبلن)668 ,
( أما علمت أن هللا حرمها) ,ثم قال له( :إن الذي حرم شربها حرم بٌعها)897 ,
( أمتً آخر األمم)788 ,
( أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ,فإذا قالوها عصموا منً دماءهم
وأموالهم إال بحقها)798 ,

875

( أمري للواحد منكم أمري للجمٌع)787 ,
( إن أحب أعمالكم إلى هللا عز وجل أدومها وإن قل)897 ,
( إن الشٌطان لٌنفخ بٌن إلٌتً أحدكم وهو فً الصبلة ,فإذا وجد أحدكم ذلك فبل ٌنصرؾ
حتى ٌسمع صوتا أو ٌشم رٌحا)869 ,
( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام؛ كحرمة ٌومكم هذا ,فً شهركم هذا ,فً
بلدكم هذا ,أال هل أبلَّؽت؟) ,فقالوا اللهم نعم ,فقال( :اللهم فاشهد ,أال فلٌبلِّػ الشاهد منكم
الؽابب)86 ,
أ
شبت رددناها علٌك أج أذ أعة)778 ,
( إن
( أنا ُّ
أحق بعٌسى بن مرٌم ألنه ال نبً بٌنً وبٌنه)666 ,
( أنا خاتم النبٌٌن)788 ,
( إنما سمً المتقون متقٌن لتركهم ما ال بؤس به مخافة ما فٌه بؤس)867 ,
ض إلًَّ عباد أة األوثان)655 ,
( إنه َّ
ألول من ب َّؽ أ
( أٌن هللا؟) فؤشارت إلى السماء ,فقال( :أعتقها فإنها مإمنة)798 ,
( بعثت إلى األحمر واألسود)787 ,
( بعثت أنا والساعة كهاتٌن كادت تسبقنً فسبقتها)796 ,
( بلؽوا عنً ولو آٌة)88 ,
( بم أتحكم بٌنهم؟ فقال :بكتاب هللا ,قال :فإن لم تجده فٌه؟ قال :فبسنة رسول هللا ,فقال :فإن
لم تجده فٌهما؟ ,قال :أجتهد برأًٌ ,فقال :الحمد هلل الذي وفق رسو أل رسوله)66; ,
( ثبلث هن علًَّ فرض وهن لكم نفل السواك والوتر وقٌام اللٌل)98 ,
( حتى ٌقولوا ال إله إال هللا)677 ,
( حكمً على الواحد حكمً على الجماعة)787 ,
( خذوا عنً مناسككم)767 ,
( خطابً للواحد خطابً للكافة)789 ,
( دع ما ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك)879 ,869 ,
( دففوا فبل نكاح حتى ٌسمع حنٌن الدؾ)879 ,
( رفع القلم عن ثبلثة عن الصبً حتى ٌحتلم ,وعن المجنون حتى ٌفٌق ,وعن النابم حتى
ٌستٌقظ)788 ,787 ,
( س ُّدوا هذه األبواب الشارعة فً المسجد إال باب أبً بكر)87 ,

876

 ( أس ِّمً وكلً)868 ,
( صدق عمر لها ما حملت فً بطونها ولكم ما ؼبر)868 ,
( صلوا كما رأٌتمونً أصلً)867 ,
أ
فعلت
( صم ثبلثة أٌام ,أو أطعم ستة مساكٌن مدٌن لكل مسكٌن ,أو انسك بشاة ,أٌما
أجزاك)697 ,
( صوتان ملعونان فً الدنٌا واآلخرة :صوت مزمار عند نعمة ,وصوت مر َّنة عند
مصٌبة)897 ,
( صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته)779 ,
( طلب الحبلل فرٌضة على كل مسلم)878 ,
( طلب العلم فرٌضة على كل مسلم)878 ,
( على آخر أمتً تقوم الساعة)788 ,
( علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن من بعدي)767 ,
( فدأ ٌن هللا ُّ
أحق أن تو ُّفوا به)75; ,
( فرق ما بٌن النكاح والسفاح اإلعبلن)878 ,
( فبل تؤتوها وأنتم تسعون ,وأتوها وعلٌكم السكٌنة والوقار ,فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فاقضوا ,فإن أحدكم فً الصبلة ما دام ٌعمد إلى الصبلة)759 ,
( قبل أن تخلل بمسامٌر من نار):9 ,
( قبل أن تخللها النار):9 ,
ُّ
الحق
( كان رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أٌ أت أح َّنث فً ؼار حراء أٌام رجب ,حتى أتاه
وهو فً ؼار حراء ,وكان قبل مبعثه -صلى هللا علٌه وسلمٌ -رى الرإٌا فتجًء مث أل أفلأق
الصبح)65: ,655 ,
( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)888 ,
( كل ذنب عسى هللا أن ٌؽفره إال من مات كافرا أو قتل مإمنا متعمدا)858 ,
( كل مختمر خمر)896 ,
( كل مسكر حرام)896 ,
( ال تبٌعوا الذهب بالذهب)896 ,
( ال تبٌعوا الورق بالورق إال هاء وهاء)785 ,
( ال تتلقوا الركبان للبٌع والشراء)896 ,

877

( ال تتلقوا السوالع)896 ,
( ال تصروا اإلبل والبقر والؽنم)896 ,
( ال ٌبع حاضر لباد)896 ,
( ال ٌبولن أحدكم فً الماء الدابم ثم ٌؽتسل منه أو ٌتوضؤ)896 ,
( ال ٌحل مال امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث؛ بٌع عن تراض ,وهبة عن تراض ,أو بمٌراث
من كتاب هللا)
( ال ٌصل أحدكم وهو ز َّناء)896 ,
( ال ٌصل أحدكم وهو عاقص شعره)896 ,
( ال ٌقتل قرٌشً صبرا بعد هذا الٌوم)676 ,668 ,
( ال ٌقسم ورثتً دٌنارا ال درهما ,ما تركت بعد نفقة نسابً ومإنة عاملً صدقة)76; ,
( لعن هللا النامصة والمتنمصة)897 ,888 ,
( لعنت الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلٌه وبابعها ومشترٌها
وآكل ثمنها)888 ,
( لعنت النابحة والجالسة إلٌها والمستمعة إلٌها والمجٌبة ,هذه زمارة الشٌطان)897 ,
( لو راجعته) ,فقالتٌ :ا رسول هللا أبؤمرك؟ فقال( :ال إنما أنا شافع)9: ,
( لوال أن َّ
أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل صبلة وعند كل وضوء)9; ,
( لٌس منا من خان جاره فً حلٌلته)897 ,
صلأ أق أو أحلأق)888 ,
( لٌس منا من أ
( لٌس منا من ؼشنا)897 ,
( لٌس منا من لطم الخدود وشق الجٌوب)888 ,
( لٌس منا من هاجر أخاه فوق ثبلث)897 ,
( ما بقاإكم فً بقاء من كان قبلكم إال كما بٌن صبلة العصر إلى ؼروب الشمس)796 ,
( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن وما رآه المسلمون سٌبا8:5 ,)...
( مروا أبا بكر فلٌص ِّل بالناس)87 ,
( من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد)79; ,785 ,
( من قتل نفسه بحدٌدة فهو ٌتوجؤ بها فً نار جهنم خالدا مخلدا فٌها أبدا ,ومن تردى من
جبل فهو ٌترداه فً نار جهنم خالدا مخلدا فٌها أبدا ,ومن تحسى س ّما فهو ٌتح َّساه فً نار
جهنم خالدا مخلدا فٌها أبدا)857 ,

878

( من مر بحابط أخٌه فلٌؤكل ,وال ٌتخذ خبلة وال خب أنة وال تبنة)876 ,
( من نام عن صبلة أو نسٌها فلٌصلها إذا ذكرها فذلك وقتها)759 ,75: ,
( نحن معاشر األنبٌاء ال نورث ,ما تركناه فهو صدقة)76: ,766 ,
( نعم ,ولك أجر) ,قاله للتً سؤلته عن حج الصبً787 ,
( نهٌت عن قتل المصلٌن)77: ,
( هذا لك دون ؼٌرك) ,قاله للذي زوجه بما معه من القرآن795 ,
( هل لك من إبل؟ فقال :نعم ,فقال :ما ألوانها؟ فقال :حمر ,فقال :فهل فٌها من أورق؟ قال:
نعم ,قال :أنى تراها جاءها ذلك؟ قال :ولعل عرقا نزعه ,فقال علٌه السبلم :ولعل ولدك
عرق نزعه)875 ,
 ( أهل َّم إلى ال ُّسفرة) ,فقالٌ" :ابن أخً ,إن كان مما تذبحون على أصنامكم فبل حاجة لً
فٌه"656 ,
( وهللا ما دنوت من األصنام حتى أكرمنً هللا بالنبوة)659 ,
ٌ( ا أبا بكر ما منعك أن تصلً بالناس إذ أمرتك)79 ,
ٌ( ا عابشة تنام عٌنً وال ٌنام قلبً)67: ,
ٌ( جزي عنك وال ٌجزي عن أحد بعدك) ,قاله للذي ضحى بالجذع789 ,
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787
 إبلٌس898 ,859 ,99 ,98 ,97 ,9; ,9: ,96 ,75 ,
 ابن إسحاق65; ,
 ابن خوٌزمنداد678 ,
 ابن درٌد;7 ,
 ابن رشٌق797 ,75; ,756 ,679 ,
 أبو إسحاق679 ,
 أبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ,7;7 ,7;; ,778 ,88 ,7; ,77 ,7: ,;7 ,:: ,:7 ,
887 ,869 ,775
 أبو الشعثاء جابر بن زٌد87; ,87: ,878 ,877 ,868 ,867 ,67; ,67: ,
 أبو الطٌب المتنبً:5 ,
 أبو العباس أحمد بن أبً عبد هللا879 ,88 ,
 أبو الفتح اإلسكندري695 ,
 أبو القاسم الكعبً7:5 ,
 أبو المعالً = الجوٌنً,697 ,68; ,698 ,69; ,668 ,65: ,657 ,78 ,77 ,;6 ,
,77; ,775 ,7;9 ,7;7 ,7;5 ,79; ,778 ,76: ,699 ,698 ,699 ,698
85: ,858 ,857 ,856 ,788 ,785 ,779 ,778 ,777
 أبو الهذٌل العبلؾ676 ,78 ,
 أبو بكر أحمد بن عمر778 ,7;9 ,77 ,
 أبو بكر األبهري98 ,
 أبو بكر الصدٌق76: ,767 ,676 ,668 ,87 ,79 ,
 أبو تمام ,حبٌب الطابً697 ,87 ,
 أبو حامد الؽزالً6;8 ,69; ,687 ,
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 أبو حنٌفة,7:; ,759 ,755 ,699 ,698 ,697 ,69: ,696 ,68: ,676 ,89 ,
855 ,78: ,77; ,7;5 ,7:9
 أبو خزر87 ,78 ,
 أبو زكرٌا ٌحٌى بن أبً بكر699 ,699 ,89 ,
 أبو زكرٌا ٌحٌى بن زكرٌا الزواؼً89 ,
 أبو سفٌان6;6 ,
 أبو شمر المرجا ,أبو الشمر859 ,858 ,857 ,787 ,778 ,777 ,
 أبو عبد هللا محمد بن بكر88 ,7: ,
 أبو عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة879 ,799 ,6;6 ,:5 ,
 أبو علً الجبابً787 ,777 ,69: ,699 ,79 ,
 أبو عمار عبد الكافً678 ,677 ,675 ,6:8 ,88 ,79 ,78 ,7; ,
 أبو عمرو ,عثمان بن خلٌفة السوفً88 ,
 أبو محمد عبد هللا بن بركة899 ,
 أبو محمد عبد هللا بن محمد العاصمً88 ,
 أبو محمد عبد هللا بن محمد اللنتً88 ,
 أبو مرداس888 ,
 أبو مسور887 ,
 أبو معاوٌة عزان بن الصقر87 ,
 أبو نوح :صالح الدهان799 ,
 أبو نوح :سعٌد بن زنؽٌل87 ,7; ,
 أبو هاشم الجبابً856 ,787 ,777 ,69: ,
 أبو هرٌرة859 ,858 ,76: ,
 أبو ٌحٌى زكرٌا بن أبً بكر699 ,699 ,89 ,
 أبو ٌعقوب الوارجبلنً86: ,
 أبً بن كعب877 ,
 أحمد بن الحسٌن88; ,88: ,887 ,778 ,67; ,67: ,679 ,6;5 ,
 أحمد بن النضر6:7 ,
 األخطل التؽلبً;8 ,
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 آدم علٌه السبلم,6:: ,6:6 ,688 ,677 ,9: ,98 ,95 ,8; ,87 ,97 ,96 ,75 ,
787 ,6:8
 أسامة بن زٌد898 ,
 األستاذ أبو إسحاق األسفراٌٌنً679 ,698 ,
 إسرافٌل علٌه السبلم668 ,667 ,
 األشعري ,أبو الحسن علً بن إسماعٌل78 ,77 ,87 ,7: ,
 األقرع بن حابس689 ,687 ,
 أم سلمة779 ,767 ,
 أم موسى688 ,687 ,
 أوٌس القرنً798 ,
 بارعة بن عمرو بن شراحٌل68; ,
 الباقبلنً ,ابن الطٌب ,القاضً 7;9 ,657 ,87
 بدٌع الزمان689 ,679 ,
 برٌرة98 ,9: ,
 بلقٌس68; ,67; ,
 الجاحظ688 ,
 جبرٌل علٌه السبلم67; ,675 ,668 ,95 ,
 جحا688 ,679 ,
 جذٌمة األبرش688 ,678 ,
 جهم بن صفوان9; ,
 حاجب ,أبو مودود حاجب بن مودود6;7 ,
 الحارث بن همام695 ,
 الحرٌري695 ,679 ,
 الخطاب بن نفٌل65; ,
 داود علٌه السبلم678 ,
 درٌد بن الصمة77 ,
 الربٌع بن حبٌب,897 ,87; ,87: ,878 ,877 ,867 ,677 ,676 ,6;9 ,6;7 ,
 رستم ,ملك فارس689 ,
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 الزبٌر بن العوام687 ,
 زرقان676 ,
 زكرٌا بن عٌسى778 ,
 زكرٌا علٌه السبلم89 ,
 الزمخشري787 ,78: ,658 ,65; ,
 زٌد بن حارثة655 ,
 زٌد بن عمرو659 ,657 ,65; ,65: ,655 ,
 سبٌعة بن الحارث األسلمٌة785 ,
 سجاح687 ,
 سراقة بن مالك,689 ,687 ,
 السروجً695 ,679 ,
 سلمة الدرجٌنً868 ,
 سلٌمان علٌه السبلم68; ,679 ,677 ,67; ,
 سندباد689 ,679 ,
 سهل بن صالح6;6 ,
 سهٌل بن عمرو778 ,777 ,
 الشافعً ,محمد بن إدرٌس77; ,778 ,699 ,69: ,68: ,:7 ,89 ,
 صالح بن نجم المؽراوي6:8 ,
 صٌفً بن الواهب785 ,
 طلحة بن عبد هللا687 ,
 عابشة بنت أبً بكر ,أم المإمنٌن,795 ,785 ,76: ,687 ,67: ,65: ,655 ,
,868
 عبد الجبار97 ,
 عبد الرحمن بن رستم659 ,87 ,
 عبد السبلم بن عبد القدوس6;7 ,
 عبد هللا بن الصمة77 ,
 عبد هللا بن زرٌق6;6 ,
 عبد هللا بن سبلم868 ,
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 عبد هللا بن عباس8:5 ,898 ,859 ,858 ,857 ,797 ,776 ,
 عبد هللا بن عمر859 ,858 ,857 ,799 ,
 عبد هللا بن مسعود888 ,857 ,
 عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري88; ,887 ,79; ,677 ,
 عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم888 ,878 ,868 ,659 ,
 عبد الوهاب بن ؼالب بن نمٌر688 ,78 ,
 عبٌد بن عمٌر اللٌثً679 ,
 عثمان النجار869 ,
 عثمان بن طلحة666 ,
 عثمان بن عفان868 ,776 ,
 عزٌر669 ,
 علً بن أبً طالب687 ,
 عمر بن الخطاب869 ,68: ,87 ,
 عمر بن عبد العزٌز879 ,
 عمرو بن الفحٌل الزبٌدي99 ,97 ,
 عمرو بن نفٌل65; ,
 عمروس بن فتح87 ,:; ,:: ,:9 ,:7 ,
 عنترة الفوارس78: ,
 عوؾ بن مالك األشجعً795 ,
 عٌسى بن عمٌر6:9 ,
 عٌسى بن هشام695 ,
 عٌسى علٌه السبلم6;7 ,666 ,659 ,657 ,
 فرعون859 ,687 ,
 الفضل بن العباس87 ,
 فلحون7; ,
 قابٌل بن آدم859 ,
 القاضً عبد الوهاب688 ,678 ,
 قس بن ساعدة657 ,
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 كعب بن عجرة697 ,
 لقمان الحكٌم687 ,
 لوط علٌه السبلم669 ,667 ,
 المازري857 ,7;9 ,69; ,69: ,688 ,678 ,
 مالك بن أنس7;9 ,678 ,:9 ,
 متمم بن نوٌرة688 ,
 محمد بن محبوب898 ,
 مرٌم علٌها السبلم687 ,
 مسافر المخزومً785 ,
 المصعبً879 ,
 معاذ بن جبل66; ,
 معاوٌة بن أبً سفٌان858 ,
 مؽٌث9: ,
 منوٌل النصرانً697 ,
 المهدي6;9 ,
 موسى علٌه السبلم687 ,676 ,667 ,667 ,657 ,96 ,
 مٌمونة بن الحارث الهبللٌة785 ,
 ندمانً جذٌمة :مالك وعقٌل688 ,678 ,
َّ
النظام ,إبراهٌم بن سٌار677 ,676 ,

 النضر بن الحارث689 ,
 نوح علٌه السبلم66: ,669 ,666 ,
 هارون علٌه السبلم676 ,667 ,
 هرم بن حٌان798 ,
 ورقة بن نوفل657 ,
ٌ حٌىٌ ,حنا669 ,
ٌ عٌش بن موسى869 ,
ٌ ونس بن أبً مسور676 ,
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قابمة المصادر والمراجع

 إبراهٌم مصطفى وآخرون( ,المعجم الوسٌط) ,ط ,7دار الفكر ,بدون تارٌخ.
 ابن أبً الخطاب ,أبو زٌد محمد بن أبً الخطاب القرشً (ت675:هـ)( ,جمهرة أشعار العرب
فً الجاهلٌة واإلسالم) ,تحقٌق :علً محمد البجادي ,بدون طبعة ,نهضة مصر للطباعة
والنشر ,بدون تارٌخ.
 ابن أبً حاتم ,أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس الرازي (ت877:هـ)( ,تفسٌر
القرآن العظٌم) ,تحقٌق :أسعد محمد الطٌب ,ط ,6مكتبة نزار مصطفى الباز -الرٌاض,
(6967هـ6997 -م).
 ابن أبً شٌبة ,أبو بكر عبد هللا بن محمد الكوفً العبسً (ت77::هـ)( ,المصنؾ فً األحادٌث
واآلثار) ,تحقٌق :كمال ٌوسؾ الحوت ,ط ,6دار التاج -بٌروت6959( ,هـ6989 -م).
 ابن إسحاق ,محمد بن إسحاق بن ٌسار المطلبً (ت6:6:هـ)( ,السٌر والمؽازي) ,تحقٌق :د
سهٌل زكار ,ط ,6دار الفكر -بٌروت6898( ,هـ6978 -م).
 ابن األثٌر ,أبو الحسن علً بن محمد الجزري (ت;85:هـ)( ,أسد الؽابة فً معرفة
الصحابة) ,تحقٌق :علً محمد معوض وآخرون ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6979هـ7558 -م).
 ابن األثٌر ,أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت;5;:هـ)( ,النهاٌة فً ؼرٌب
الحدٌث) ,تحقٌق :محمود محمد الطناحً وآخرون ,ط ,6المكتبة اإلسبلمٌة6888( ,هـ-
69;8م).
 ابن الجوزي ,أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد ابن الجوزي (ت:97:هـ)( ,المنتظم
فً تارٌخ الملوك واألمم) ,تحقٌق :محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ,ط,7
دار الكتب العلمٌة -بٌروت696:( ,هـ699: -م).
 ابن الجوزي ,عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي (ت:97:هـ)( ,ؼرٌب الحدٌث) ,تحقٌق:
عبد المعطً أمٌن قلعجً ,بدون طبعة ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت697:( ,هـ7559 -م).
 ابن العربً ,أبو بكر بن العربً المعافري (ت:98:هـ)( ,المحصول فً أصول الفقه),
تحقٌق :حسٌن لً الٌدري ,ط ,6دار البٌارق -عمّان6975( ,هـ6999 -م).
 ابن العربً ,أبو بكر محمد بن عبد هللا بن العربً (ت:98:هـ)( ,القبس فً شرح موطؤ مالك
بن أنس) ,تحقٌق :د محمد عبد هللا ولد كرٌم ,ط ,6دار الؽرب اإلسبلمً6997( ,م).
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 ابن المقفع ,عبد هللا بن المقفع (ت697:هـ)( ,كلٌلة ودمنة) ,ترجمة لكتاب الفٌلسوؾ الهندي
بٌدبا ,الطبعة ; ,6المطبعة األمٌرٌة ببوالق -القاهرة68::( ,هـ698; -م).
 ابن النجار ,محمد بن أحمد بن عبد العزٌز الفتوحً ,المعروؾ بابن النجار (ت977:هـ),
(مختصر التحرٌر شرح الكوكب المنٌر) ,تحقٌق :محمد الزحٌل ونزٌه حماد ,بدون طبعة,
مكتبة العبٌكان -الرٌاض6978( ,هـ6998 -م).
 ابن النضر ,أبو بكر أحمد بن النضر العمانً( ,الدعابم) ,تحقٌق :سالم بن محمد بن سالم
الرواحً ,ط ,7وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ6988 -م).
 ابن بركة ,أبو محمد عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي (ت8:::هـ)( ,كتاب الجامع),
تحقٌق :عٌسى ٌحٌى البارونً ,ط ,7وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6899( ,هـ-
6979م).
 ابن جعفر ,أبو جابر محمد بن جعفر اإلزكوي (ق8:هـ)( ,الجامع البن جعفر) ,تحقٌق :عبد
المنعم عامر ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ.
 ابن حبان ,أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستً (ت89::هـ)( ,اإلحسان فً تقرٌب
صحٌح ابن حبان) ,ترتٌب ابن بلبان الفارسً (ت789:هـ) ,تحقٌق :شعٌب األرنإوط ,ط,6
مإسسة الرسالة -بٌروت6967( ,هـ6996 -م).
 ابن حجة الحموي ,أبو بكر علً بن عبد هللا الحموي (ت887:هـ)( ,خزانة األدب وؼاٌة
األرب) ,تحقٌق :عصام شقٌو ,ط ,6دار ومكتبة الهبلل -بٌروت6987( ,م).
 ابن حجر العسقبلنً ,أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (ت8:7:هـ)( ,اإلصابة فً تمٌٌز
الصحابة) ,تحقٌق :عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(696:هـ699: -م).
 ابن حجر ,أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد العسقبلنً (ت8:7:هـ)( ,لسان المٌزان),
تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,ط ,6دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت6978( ,هـ7557 -م).
 ابن حجر ,أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (ت8:7:هـ)( ,فتح الباري بشرح صحٌح
البخاري) ,تحقٌق :محمد فإاد عبد الباقً ,بدون طبعة ,المكتبة السلفٌة ,بدون تارٌخ.
 ابن حزم ,أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً (ت95;:هـ)( ,التقرٌب لحد
المنطق) ,تحقٌق :أحمد فرٌد المزٌدي ,بدون طبعة ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,بدون تارٌخ.
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 ابن حزم ,أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً (ت9:;:هـ)( ,اإلحكام فً
أصول األحكام) ,تحقٌق :أحمد محمد شاكر ,قدم له :د إحسان عباس ,بدون طبعة ,دار اآلفاق
الجدٌدة -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 ابن حزم ,أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً الظاهري (ت9:;:هـ)( ,الفصل
فً الملل واألهواء والنحل) ,بدون طبعة ,مكتبة السبلم العالمٌة ,بدون تارٌخ.
 ابن حنبل ,أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشٌبانً (ت796:هـ)( ,مسند أحمد بن
حنبل) ,تحقٌق :شعٌب األرنإوط وآخرون ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت696;( ,هـ-
;699م).
 ابن خلكان ,أبو العباس أحمد بن محمد بن أبً بكر (ت;86:هـ)( ,وفٌات األعٌان وأنباء أبناء
الزمان) ,تحقٌق :د إحسان عباس ,بدون طبعة ,دار صادر -بٌروت6898( ,هـ6978 -م).
 ابن درٌد ,أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد (876هـ)( ,االشتقاق) ,تحقٌق :عبد السبلم محمد
هارون ,ط ,8كتبة الخانجً -مصر ,بدون تارٌخ.
 ابن درٌد ,أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد (876هـ)( ,جمهرة اللؽة) ,تحقٌق :د رمزي
منٌر بعلبكً ,ط ,6دار العلم للمبلٌٌن -بٌروت6987( ,م).
 ابن رشٌق ,أبو علً الحسٌن بن عتٌق بن رشٌق الربعً (ت;87:هـ)( ,لباب المحصول فً
علم األصول) ,تحقٌق :محمد ؼزالً عمر جابً ,ط ,6دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌة-
اإلمارات6977( ,هـ7556 -م).
 ابن زنجوٌه ,أبو أحمد حمٌد بن مخلد بن قتٌبة الخراسانً (ت7:6:هـ)( ,كتاب األموال),
تحقٌق :شاكر ذٌب فٌاض ,ط ,6مكر الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة -السعودٌة,
(;695هـ698; -م).
 ابن سعد ,محمد بن سعد بن منٌع الهاشمً البصري (785هـ)( ,الطبقات الكبرى) ,تحقٌق:
محمد عبد القادر عطا ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6968( ,هـ6997 -م).
 ابن سٌده ,أبو الحسن علً بن إسماعٌل األندلسً (ت9:8:هـ)( ,المخصص) ,اعتنى
بتصحٌحه :مكتب التحقٌق بدار إحٌاء التراث العربً ,ط ,6دار إحٌاء التراث العربً-
بٌروت6967( ,هـ699; -م).
 ابن سٌده ,أبو الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده المرسً (ت9:8:هـ)( ,المحكم والمحٌط
األعظم) ,تحقٌق :عبد الحمٌد هنداوي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6976( ,هـ-
7555م).
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 ابن عبد البر ,أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبً (ت9;8:هـ),
(االستذكار) ,تحقٌق :سالم محمد عطا ,ومحمد علً معوض ,ط ,7دار الكتب العلمٌة-
بٌروت6978( ,هـ7557 -م).
 ابن عبد السبلم ,أبو محمد عبد العزٌز بن عبد السبلم السلمً (ت;;5:هـ)( ,قواعد األحكام
فً مصالح األنام) ,راجعه :طه عبد الرإوؾ سعد ,بدون طبعة ,مكتبة الكلٌات األزهرٌة-
القاهرة6969( ,هـ6996 -م).
 ابن عبد ربه ,أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسً (ت878:هـ)( ,العقد الفرٌد) ,تحقٌق :د
عبد المجٌد الترحٌنً ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6959( ,هـ6988 -م).
 ابن عساكر ,أبو القاسم علً بن الحسن بن هبة هللا (ت:76:هـ)( ,تارٌخ دمشق) ,تحقٌق:
عمرو بن ؼرامة العمروي ,ط ,6دار الفكر -بٌروت6967( ,هـ6997 -م).
 ابن عطٌة ,أبو محمد عبد الحق بن ؼالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطٌة األندلسً
(ت:97:هـ)( ,المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز) ,تحقٌق :عبد السبلم عبد الشافً
محمد ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6977( ,هـ7556 -م).
 ابن عقٌل ,عبد هللا بن عبد الرحمن العقٌلً الهمدانً (ت7;9:هـ)( ,شرح ابن عقٌل على
ألفٌة ابن مالك) ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,ط ,75دار التراث -القاهرة,
(6955هـ6985 -م).
 ابن فارس ,أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا (89:هـ)( ,مقاٌٌس اللؽة) ,تحقٌق :عبد
السبلم محمد هارون ,بدون طبعة ,دار الفكر للطباعة والنشر ,بدون تارٌخ.
 ابن فرحون ,إبراهٌم بن علً بن محمد الٌعمري( ,ت799:هـ)( ,الدٌباج المذهب فً معرفة
أعٌان علماء المذهب) ,تحقٌق :د محمد األحمدي أبو النور ,بدون طبعة ,دار التراث-
القاهرة ,بدون تارٌخ.
 ابن قتٌبة ,أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري (ت77;:هـ)( ,الشعر والشعراء),
تحقٌق :أحمد محمد شاكر ,بدون طبعة ,دار الحدٌث -القاهرة6978( ,هـ7557 -م).
 ابن كثٌر ,أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً (ت779:هـ)( ,البداٌة والنهاٌة),
تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,6دار هجر -الجٌزة6968( ,هـ6998 -م).
 ابن كثٌر ,أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً (ت779:هـ)( ,تفسٌر القرآن
العظٌم) ,تحقٌق :محمد حسٌن شمس الدٌن ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6969( ,هـ-
6998م).
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 ابن كثٌر ,أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً (ت779:هـ)( ,مسند الفاروق) ,ط,6
دار الوفاء -المنصورة6966( ,هـ6996 -م).
 ابن ماجة ,أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً (77:هـ)( ,سنن ابن ماجة) ,تحقٌق :محمد
فإاد عبد الباقً ,بدون طبعة ,دار إحٌاء الكتب العربٌة ,بدون تارٌخ.
 ابن ماكوال ,أبو نصر علً بن هبة هللا بن جعفر (ت97::هـ)( ,اإلكمال فً رفع االرتٌاب عن
المإتلؾ والمختلؾ فً األسماء والكنى واألنساب) بدون طبعة ,دار الكتاب اإلسبلمً ,بدون
تارٌخ.
 ابن منظور ,أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت766:هـ)( ,لسان العرب),
بدون طبعة ,دار صادر -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 ابن هشام ,أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أٌوب الحمٌري البصري (ت768:هـ)( ,السٌرة
النبوٌة) ,تحقٌق :طه عبد الرإوؾ سعد ,بدون طبعة ,دار الجٌل -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 ابن وصاؾ ,محمد بن وصاؾ العمانً( ,شرح الدعابم) ,تحقٌق :عبد المنعم عامر ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ.
 أبو الربٌع ,سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً (ت976:هـ)( ,التحؾ المخزونة فً إجماع األصول
الشرعٌة) ,تحقٌق :حمزة بن بوسهال بومعقل ,ط ,6دار الخلدونٌة -الجزابر6988( ,هـ-
7567م).
 أبو المظفر ,طاهر بن محمد األسفراٌٌنً (ت976:هـ)( ,التبصٌر فً الدٌن) ,تحقٌق :كمال
ٌوسؾ الحوت ,ط ,6عالم الكتب -بٌروت6958( ,هـ6988 -م).
 أبو تمام ,حبٌب بن أوس بن الحارث الطابً (786هـ)( ,دٌوان أبً تمام الطابً) ,تحقٌق:
محًٌ الدٌن الخٌاط ,بدون طبعة ,طبع بمناظرة والتزام محمد جمال ,بدون تارٌخ.
 أبو داود السجستانً ,أبو داود سلٌمان بن األشعث (ت77::هـ)( ,سنن أبً داود) ,تحقٌق:
محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,بدون طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 أبو ستة ,أبو عبد هللا محمد بن عمر بن محمد السدوٌكشً (ت6588:هـ)( ,حاشٌة الترتٌب),
بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ6987 -م).
 أبو عبٌد ,القاسم بن سبلم بن عبد هللا الهروي (ت779:هـ)( ,كتاب األموال) ,تحقٌق :أبن أنس
سٌد بن رجب ,ط ,6دار الهدي النبوي -مصر6978( ,هـ7557 -م).
 أبو عبٌد ,القاسم بن سبلم بن عبد هللا الهروي البؽدادي (ت779:هـ)( ,األمثال) ,تحقٌق :د عبد
المجٌد قطامش ,ط ,6دار المؤمون للتراث -دمشق6955( ,هـ6985 -م).
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 أبو عمار ,عبد الكافً بن أبً ٌوسؾ بن إسماعٌل الوارجبلنً (ت قبل:75:هـ)( ,الموجز),
تحقٌق :عبد الرحمن عمٌرة ,ط ,6دار الجٌل -بٌروت6965( ,هـ6995 -م).
 أبو نعٌم ,أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهانً (ت985:هـ)( ,معرفة الصحابة) ,تحقٌق:
عادل ٌوسؾ العزازي ,ط ,6دار الوطن للنشر -الرٌاض6969( ,هـ6998 -م).
 أبو ٌعلى ,محمد بن الحسٌن الفراء البؽدادي (ت9:8:هـ)( ,ال ُعدة فً أصول الفقه) ,تحقٌق :د
أحمد بن علً المباركً ,ط ,7بدون ناشر6965( ,هـ6995 -م).
 األبٌاري ,علً بن إسماعٌل األبٌاري (ت;68:هـ)( ,التحقٌق والبٌان فً شرح البرهان),
تحقٌق :علً بن عبد الرحمن الجزابري ,ط ,6وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة -قطر,
(6989هـ7568 -م).
 األخفش الصؽٌر ,علً بن سلٌمان بن الفضل (ت86::هـ)( ,االختٌارٌن) المفضلٌات
واألصمعٌات ,تحقٌق :فخر الدٌن قباوة ,ط ,6دار الفكر -دمشق6975( ,هـ6999 -م).
 األزرقً ,أبو الولٌد محمد بن عبد هللا بن أحمد األزرقً (ت7:5:هـ)( ,أخبار مكة) ,تحقٌق:
رشدي الصالح ملحس ,ط ,8دار األندلس -بٌروت6957( ,هـ6987 -م).
 اإلسنوي ,أبو محمد عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي (ت777:هـ)( ,التمهٌد فً
تخرٌج الفروع على األصول) ,تحقٌق :محمد حسن هٌتو ,ط ,7مإسسة الرسالة -بٌروت,
(6956هـ6986 -م).
 اإلسنوي ,عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي (ت777:هـ)( ,نهاٌة السول شرح منهاج
الوصول) ,تحقٌق :عبد القادر محمد علً ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6975( ,هـ-
6999م).
 األشعري ,أبو الحسن علً بن إسماعٌل األشعري (ت( ,)879:مقاالت اإلسالمٌٌن واختالؾ
المصلٌن) ,تحقٌق :هلموت رٌتر ,ط ,8دار فرانز شتاٌز -ألمانٌا6955( ,هـ6985 -م).
 اطفٌش ,محمد بن ٌوسؾ بن عٌسى اطفٌش (ت6887:هـ)( ,شرح عقٌدة التوحٌد) ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6958( ,هـ6988 -م).
 اطفٌش ,محمد بن ٌوسؾ بن عٌسى اطفٌش (ت6887:هـ)( ,شرح كتاب النٌل وشفاء
العلٌل) ,ط ,8مكتبة اإلرشاد -جدة695:( ,هـ698: -م).
 األعلم الشنتمري ,أبو الحجاج ٌوسؾ بن سلٌمان بن عٌسى األندلسً (ت97;:هـ)( ,شعر
زهٌر بن أبً سلمى) ,تحقٌق :د فخر الدٌن قباوة ,بدون طبعة ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
بدون تارٌخ.
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 األلوسً ,محمود شكري بن عبد هللا بن محمد (ت6897:هـ)( ,السٌوؾ المشرقة ومختصر
الصواقع المحرقة) ,تحقٌق :د مجٌد الخلٌفة ,ط ,6مكتبة اإلمام البخاري -القاهرة6979( ,هـ-
7558م).
 اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك األصبحً (ت697:هـ)( ,الموطؤ) ,رواٌة الزهري,
تحقٌق :بشار عواد ومحمود محمد ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت6967( ,هـ6996 -م).
 اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحً المدنً (ت679:هـ)( ,موطؤ مالك),
برواٌة محمد بن الحسن الشٌبانً ,تحقٌق :عبد الوهاب عبد اللطٌؾ ,ط ,7المكتبة العلمٌة,
بدون تارٌخ.
 اآلمدي ,أبو الحسن علً بن محمد اآلمدي (ت;86:هـ)( ,اإلحكام فً أصول األحكام) ,تحقٌق:
عبد المنعم إبراهٌم ,ط ,7مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة697;( ,هـ755: -م).
 امرإ القٌس ,حندج بن حجر الكندي (ت85:ق.هـ)( ,دٌوان امرإ القٌس) ,اعتنى به :عبد
الرحمن المصطاوي ,ط ,7دار المعرفة -بٌروت697:( ,هـ7559 -م).
 األنصاري ,أبو ٌحٌى زكرٌا بن محمد األنصاري (ت97;:هـ)( ,حاشٌة زكرٌا األنصاري
على شرح المحلً على جمع الجوامع) ,تحقٌق :حامد عبد هللا المحبلوي ,ط ,6دار الكتب
العلمٌة -بٌروت756;( ,م).
 اإلٌجً ,عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجً (ت7:;:هـ)( ,شرح العضد على مختصر المنتهى),
تحقٌق :فادي نصٌؾ وطارق ٌحٌى ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6976( ,هـ7555 -م).
 البارونً ,سلٌمان باشا البارونً( ,األزهار الرٌاضٌة فً أبمة وملوك اإلباضٌة) ,تحقٌق:
محمد علً الصلٌبً ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ-
6987م).
 الباقبلنً ,أبو بكر محمد بن الطٌب بن محمد الباقبلنً (ت958:هـ)( ,التقرٌب واإلرشاد),
تحقٌق :د عبد الحمٌد بن علً أبو زنٌد ,ط ,6مإسسة الرسالة6968( ,هـ6998 -م).
 البخاري ,أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري (ت7:;:هـ)( ,الجامع الصحٌح),
المعروؾ بصحٌح البخاري ,مراجعة :محمد علً قطب وهشام البخاري ,بدون طبعة ,المكتبة
العصرٌة -بٌروت698:( ,هـ7569 -م).
 البخاري ,أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري (ت7:;:هـ)( ,الجامع الصحٌح),
المعروؾ بصحٌح البخاري ,مراجعة :محمد علً قطب وهشام البخاري ,بدون طبعة ,المكتبة
العصرٌة -بٌروت698:( ,هـ7569 -م).
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 البخاري ,أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم البخاري (ت7:;:هـ)( ,التارٌخ الكبٌر),
طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعٌد خان ,بدون طبعة ,دابرة المعارؾ العثمانٌة -حٌدر آباد,
بدون تارٌخ.
 البخاري ,عبد العزٌز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفً (ت785:هـ)( ,كشؾ األسرار شرح
أصول البزدوي) ,بدون طبعة ,دار الكتاب اإلسبلمً ,بدون تارٌخ.
 البخاري ,محمود بن أحمد بن عبد العزٌز بن عمر البخاري (ت;6;:هـ)( ,المحٌط البرهانً
فً الفقه النعمانً) ,تحقٌق :عبد الكرٌم سامً الجندي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6979هـ7559 -م).
 بدٌع الزمان الهمذانً ,أبو الفضل أحمد بن الحسٌن بن ٌحٌى الهمذانً (ت898:هـ)( ,مقامات
بدٌع الزمان الهمذانً) ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,بدون طبعة ,المكتبة
األزهرٌة -مصر6897( ,هـ6978 -م).
 البدٌعًٌ ,وسؾ البدٌعً الدمشقً (ت6578:هـ)( ,الصبح ال ُمنبً عن حٌثٌة المتنبً) ,تحقٌق:
مصطفى السقا وآخرون ,ط ,8دار المعارؾ -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 البرادي ,أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهٌم البرادي (حً فً865 :هـ)( ,البحث الصادق
واالستكشاؾ) ,مخطوط ,مصدره مكتبة محمد أٌوب حاج اسعٌد ,الجزابر -ؼرداٌة ,لدى
الباحث نسخة رقمٌة منه.
 البرادي ,أبو القاسم بن إبراهٌم البرادي (ق( ,)8:الجواهر المنتقاة) ,تحقٌق :أحمد بن سعود
السٌابً ,ط ,6دار الحكمة -لندن7569( ,م).
 البزار ,أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت797:هـ)( ,البحر الزخار),
المعروؾ بمسند البزار ,تحقٌق :محفوظ الرحمن زٌن هللا ,ط ,6مإسسة علوم القرآن-
بٌروت6959( ,هـ6988 -م).
 البزار ,أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت797:هـ)( ,البحر الزخار المعروؾ
بمسند البزار) ,تحقٌق :محفوظ الرحمن زٌن هللا وآخرون ,ط ,6مكتبة العلوم والحكم -المدٌنة
المنورة ,بدأت (6959هـ6988 -م).
 البطاشً ,سٌؾ بن حمود بن حامد البطاشً( ,إتحاؾ األعٌان فً تارٌخ بعض علماء عمان),
ط ,8مكتبة السٌد المستشار الخاص -مسقط6986( ,هـ7565 -م).
 البؽدادي ,أبو جعفر محمد بن حبٌب بن أمٌة البؽدادي (ت79::هـ)( ,المحبر) ,تحقٌق :إٌلزة
لٌختن شتٌتر ,بدون طبعة ,المكتب التجاري للطباعة والنشر -بٌروت ,بدون تارٌخ.
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 البؽدادي ,أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الؽدادي (ت979:هـ)( ,الفرق بٌن
الفرق) ,ط ,7دار اآلفاق الجدٌدة -بٌروت6977( ,هـ).
 البؽوي ,أبو محمد الحسٌن بن مسعود البؽوي (ت:65:هـ)( ,معالم التنزٌل) ,المعروؾ
بتفسٌر البؽوي ,تحقٌق :محمد عبد هللا النمر وآخرون ,بدون طبعة ,دار طٌبة -الرٌاض,
(6966هـ).
 البٌهقً ,أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً (ت9:8:هـ)( ,الجامع لشعب اإلٌمان) ,تحقٌق:
عبد هللا العلً عبد الحمٌد ,ط ,6مكتبة الرشد -الرٌاض6978( ,هـ7558 -م).
 البٌهقً ,أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً الخراسانً البٌهقً (ت9:8:هـ)( ,السنن الكبرى),
تحقٌق :محمد عبد القادر عطا ,ط ,8دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7558 -م).
 الترمذي ,أبو عٌسى محمد بن عٌسى بن سورة الترمذي (ت797:هـ)( ,الجامع الصحٌح)
المعروؾ بسنن الترمذي ,تحقٌق :إبراهٌم عطوه وآخرون ,ط ,7مصطفى البابً الحلبً-
مصر689:( ,هـ697: -م).
 التفتازانً ,مسعود بن عمر بن التفتازانً (ت797:هـ)( ,شرح التلوٌح على التوضٌح),
تحقٌق :الشٌخ زكرٌا عمٌرات ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 الثعلبً ,أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهٌم الثعلبً (ت977:هـ)( ,ا والبٌان) ,المعروؾ
بتفسٌر الثعلبً ,تحقٌق :أبو محمد بن عاشور ,ط ,6دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت,
(6977هـ7557 -م).
 الثعلبً ,أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل الثعلبً النٌسابوري (ت979:هـ)( ,ثمار
القلوب فً المضاؾ والمنسوب) ,تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ,ط ,6المكتبة العصرٌة-
بٌروت6979( ,هـ7558 -م).
 الثمٌنً ,عبد العزٌز بن إبراهٌم الثمٌنً المصعبً (ت6778:هـ)( ,معالم الدٌن) ,بدون طبعة,
وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ698; -م).
 الجرجانً ,علً بن محمد بن علً الشرٌؾ (ت86;:هـ)( ,التعرٌفات) ,تحقٌق :محمود رأفت
الجمال ,بدون طبعة ,المكتبة التوفٌقٌة -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 الجصاص ,أبو بكر أحمد بن علً الرازي الحنفً (ت875:هـ)( ,الفصول فً األصول),
تحقٌق :د عجٌل جاسم النشمً ,ط ,7وزارة األوقاؾ -الكوٌت6969( ,هـ6999 -م).
 الجعبٌري ,د فرحات الجعبٌري( ,البعد الحضاري للعقٌدة اإلباضٌة) ,ط ,7مكتبة اإلستقامة-
مسقط697:( ,هـ7559 -م).
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 الجناونً ,أبو زكرٌا ٌحٌى بن الخٌر بن أبً الخٌر الجناونً( ,كتاب النكاح) ,تحقٌق :علً
ٌحٌى معمر ,بدون طبعة ,أعده للنشر :سلٌمان أحمد و محمد ساسً ,بدون تارٌخ.
 الجوهري ,أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري (ت898:هـ)( ,الصحاح تاج اللؽة وصحاح
العربٌة) ,راجعه :محمد محمد تامر وآخرون ,بدون طبعة ,دار الحدٌث -القاهرة6985( ,هـ-
7559م).
 الجوٌنً ,أبو المعالً عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ (978هـ)( ,التلخٌص فً أصول
الفقه) ,تحقٌق :د عبد هللا جولم وآخرون ,ط ,6دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت6967( ,هـ-
;699م).
 الجوٌنً ,أبو المعالً عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ ,إمام الحرمٌن (ت978:هـ)( ,البرهان
فً أصول الفقه) ,تحقٌق :صبلح بن محمد بن عوٌضة ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6968هـ6997 -م).
 الجٌطالً ,أبو طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً (ت7:5:هـ)( ,قناطر الخٌرات) ,ط ,7دار
النهضة -مسقط6968( ,هـ6998 -م).
 الجٌطالً ,أبو طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً (ت7:5:هـ)( ,قواعد اإلسالم) ,تحقٌق:
بكلً عبد الرحمن بن عمر ,ط ,8مكتبة اإلستقامة -مسقط696;( ,هـ699: -م).
 الحاكم ,أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النٌسابوري (ت95::هـ)( ,المستدرك على
الصحٌحٌن) ,تحقٌق :مصطفى عبد القادر عطا ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6977( ,هـ-
7557م).
 الحرٌري ,أبو محمد القاسم بن علً الحرٌري (ت:6;:هـ)( ,مقامات الحرٌري) ,تحقٌق:
عٌسى سابا ,بدون طبعة ,دار الباز للنشر والتوزٌع -مكة المكرمة6898( ,هـ6978 -م).
 الحطاب ,أبو عبد هللا محمد بن محمد المؽربً الرعٌنً (9:9هـ)( ,مواهب الجلٌل فً شرح
مختصر خلٌل) ,تحقٌق :دار الرضوان للنشر ,راجعه :محمد سالم بن محمد علً وآخرون,
بدون طبعة ,دار الرضوان -نواكشوط ,بدون تارٌخ.
 الحمٌري ,محمد بن عبد المنعم الحمٌري (ت955:هـ)( ,الروض المعطار فً خبر األقطار),
تحقٌق :د إحسان عباس ,بدون طبعة ,مكتبة لبنان ,بدون تارٌخ.
 الحمٌري ,نشوان بن سعٌد الحمٌري (ت:78:هـ)( ,شمس العلوم ودواء كالم العرب من
الكلوم) ,تحقٌق :حسٌن بن عبد هللا العمري وآخرون ,ط ,6دار الفكر -دمشق6975( ,هـ-
6999م).
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 الخطابً ,أبو سلٌمان حمد بن محمد الخطابً (ت788:هـ)( ,معالم السنن) ,مطبوع ضمن
مختصر سنن أبً داود ,تحقٌق :كامل مصطفى الهذاوي ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6976هـ7556 -م).
 الخطٌب البؽدادي ,أبو بكر أحمد بن علً البؽدادي (9;8هـ)( ,تارٌخ بؽداد) ,تحقٌق:
مصطفى عبد القادر عطا ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت697:( ,هـ7559 -م).
 الخلٌلً ,أحمد بن حمد الخلٌلً( ,شرح ؼاٌة المراد فً االعتقاد) ,ط ,6وزارة األوقاؾ
والشإون الدٌنٌة -سلطنة عمان6989( ,هـ7568 -م).
 الدارقطنً ,أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطنً (ت88::هـ)( ,المإتلؾ
والمختلؾ) ,تحقٌق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ,ط ,6دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت,
(;695هـ698; -م).
 الدرجٌنً ,أبو العباس أحمد بن سعٌد (ت;75:هـ)( ,طبقات المشاٌخ بالمؽرب) ,تحقٌق:
إبراهٌم طبلي ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ.
 الدمٌري ,أبو البقاء محمد بن موسى بن عٌسى بن علً الدمٌري (ت858:هـ)( ,حٌاة الحٌوان
الكبرى) ,تحقٌق :أحمد حسن بسج ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7558 -م).
 الذهبً ,أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت798:هـ)( ,تارٌخ اإلسالم ووفٌات
المشاهٌر واألعالم) ,تحقٌق :د بشار عواد معروؾ ,ط ,6دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت,
(6979هـ7558 -م).
 الذهبً ,محمد بن أحمد بن عثمان (798هـ)( ,سٌر أعالم النبالء) ,أشرؾ على تحقٌقه:
شعٌب األرنإوط ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت6957( ,هـ6987 -م).
 الرازي ,أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي (ت;;;:هـ)( ,مختار
الصحاح) ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6969( ,هـ6999 -م).
 الرازي ,محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي (;;5هـ)( ,المحصول فً علم أصول الفقه),
تحقٌق :طه جابر فٌاض العلوانً ,ط ,7مإسسة الرسالة6967( ,هـ6997 -م.
 الراشدي ,مبارك بن عبد هللا بن حامد( ,اإلمام أبو عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة وفقهه) ,ط,6
سلطنة عمان6968( ,هـ6998-م).
 الربٌع ,الربٌع بن حبٌب بن عمر األزدي البصري (ت حوالً675:هـ)( ,الجامع الصحٌح),
المعروؾ بمسند الربٌع بن حبٌب ,اعتنى به :سعود بن عبد هللا الوهٌبً ,ط ,6مكتبة مسقط-
سلطنة عمان696:( ,هـ6999-م).

898

 الزبٌدي ,محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي (ت675::هـ)( ,تاج العروس من جواهر
القاموس) ,تحقٌق :علً هبللً ,ط ,7وزارة اإلعبلم -الكوٌت6957( ,هـ6987 -م).
 الزركشً ,محمد بن بهادر بن عبد هللا الشافعً (ت799:هـ)( ,البحر المحٌط فً أصول
الفقه) ,راجعه :د عمر سلٌمان األشقر ,ط ,7وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة -الكوٌت,
(6968هـ6997 -م).
 الزركلً ,خٌر الدٌن بن محمود بن محمد الدمشقً (ت689;:هـ)( ,األعالم) ,ط ,6:دار العلم
للمبلٌٌن -بٌروت7557( ,م).
 الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت:88:هـ)( ,الكشاؾ عن حقابق
التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل) ,تحقٌق :عبد الرزاق المهدي ,ط ,7دار إحٌاء
التراث العربً -بٌروت6976( ,هـ7556 -م).
 الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت:88:هـ)( ,الفابق فً ؼرٌب
الحدٌث واألثر) ,تحقٌق :علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ,ط ,7مكتبة البابً
الحلبً -مصر ,بدون تارٌخ.
 الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ت:88:هـ)( ,المستقصى فً
أمثال العرب) ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت6987( ,م).
 الزوزنً ,عبد هللا بن الحسن بن أحمد الزوزنً (ت98; :هـ)( ,شرح المعلقات السبع),
تحقٌق :محمد عبد القادر الفاضلً ,بدون طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت6979( ,هـ-
7559م).
 زٌنب العاملً ,زٌنب بنت علً بن حسٌن بن عبٌد هللا العاملً (ت6887:هـ)( ,الدر المنثور
فً طبقات ربات الخدور) ,بدون طبعة ,مكتبة ابن قتٌبة -الكوٌت ,بدون تارٌخ.
 السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (6887هـ)( ,شرح الجامع الصحٌح
"مسند الربٌع بن حبٌب") ,ط ,7المطابع العالمٌة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ.
 السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,بهجة األنوار),
مراجعة :سلطان بن مبارك الشٌبانً ,ط ,6مكتبة خزابن اآلثار -سلطنة عمان6987( ,هـ-
;756م).
 السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,جوهر النظام فً
علمً األدٌان واألحكام) ,علق علٌه :أبو إسحاق اطفٌش ,وإبراهٌم العبري ,ط ,66مطبعة
األلوان الحدٌثة -مسقط6965( ,هـ6989 -م).
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 السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,طلعة الشمس),
تحقٌق :عمر حسن القٌام ,بدون طبعة ,مكتبة اإلمام السالمً -سلطنة عمان7565( ,م).
 السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حمٌد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,مشارق أنوار
العقول) ,تصحٌح :الشٌخ أحمد بن حمد الخلٌلً .تحقٌق :د عبد الرحمن عمٌرة ,ط ,6دار
الجٌل6959( ,هـ6989 -م).
 السالمً ,أبو محمد عبد هللا بن حٌمد بن سلوم السالمً (ت6887:هـ)( ,معارج اآلمال على
مدارج الكمال) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ-
6988م).
 السبكً ,أبو نصر عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً (ت776:هـ)( ,طبقات الشافعٌة
الكبرى) ,تحقٌق :د محمود الطناحً وآخرون ,ط ,7هجر للطباعة والنشر -الجٌزة,
(6968هـ6997 -م).
 السبكً ,عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً السبكً (776هـ)( ,األشباه والنظابر) ,تحقٌق:
عادل أحمد عبد الموجود وعلً محمد معوض ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6866( ,هـ-
6996م).
 السبكً ,عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً السبكً (ت776:هـ)( ,رفع الحاجب عن
مختصر ابن الحاجب) ,تحقٌق :علً محمد معوض ,وعادل أحمد ,ط ,6عالم الكتب -بٌروت,
(6969هـ6999 -م).
 السبكً ,علً بن عبد الكافً السبكً (ت7:;:هـ) وابنه عبد الوهاب بن علً (ت776:هـ),
(اإلبهاج فً شرح المنهاج) ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6959( ,هـ6989 -م).
 السرخسً ,محمد بن أحمد بن أبً سهل السرخسً (ت988:هـ)( ,المبسوط) ,تصحٌح:
مجموعة من العلماء ,بدون طبعة ,دار المعرفة -بٌروت6969( ,هـ6998 -م).
 السمعانً ,أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانً (ت989:هـ)( ,قواطع
األدلة فً األصول) ,تحقٌق :محمد حسن محمد حسن ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6968هـ6997 -م).
 السوفً ,أبو عمرو عثمان بن خلٌفة (ق( ,);:السإاالت) ,مخطوط ,بدون ناسخ ,بدون تارٌخ
نسخ ,لدى الباحث نسخة الكترونٌة منه.
 السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,األشباه والنظابر) ,تحقٌق:
محمد حسن محمد حسن إسماعٌل ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت7565( ,م).
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 السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,الدر المنثور فً التفسٌر
بالمؤثور) ,بدون طبعة ,دار الفكر -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,الدرر المنتثرة فً األحادٌث
المشتهرة) ,تحقٌق :د محمد بن لطفً الصباغ ,بدون طبعة ,جامعة الملك سعود -الرٌاض,
بدون تارٌخ.
 السٌوطً ,عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت966:هـ)( ,سنن النسابً بشرح
السٌوطً) ,تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,ط ,7مكتب المطبوعات اإلسبلمٌة -حلب695;( ,هـ-
;698م).
 الشقصً ,خمٌس بن سعٌد بن علً بن مسعود الشقصً الرستاقً (ق66:هـ)( ,منهج الطالبٌن
وبالغ الراؼبٌن) ,تحقٌق :سالم بن حمد بن سلٌمان الحارثً ,بدون طبعة ,وزارة التراث
القومً والثقافة -سلطنة عمان ,بدون تارٌخ.
 الشماخً ,أبو ساكن عامر بن علً بن عامر الشماخً (ت797:هـ)( ,اإلٌضاح) ,ط ,9وزارة
التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6975( ,هـ6999 -م).
 الشماخً ,أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد (ت978 :هـ)( ,كتاب السٌر) ,تحقٌق :أحمد بن سعود
السٌابً ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6957( ,هـ6987 -م).
 الشماخً ,أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد الشماخً (ت978:هـ)( ,شرح مختصر العدل
واإلنصاؾ) ,مرقون ,تحقٌق :محبوب بن ٌعقوب البراشدي.
 الشهرستانً ,أبو الفتح محمد عبد الكرٌم بن أبً بكر الشرستانً( ,الملل والنحل) ,تحقٌق :عبد
العزٌز محمد الوكٌل ,بدون طبعة ,مإسسة الحلبً -القاهرة6887( ,هـ69;8 -م).
 الشٌرازي ,أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي (ت97;:هـ)( ,اللمع فً أصول
الفقه) ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت7558( ,هـ6979 -م).
 الشٌرازي ,أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي (ت97;:هـ)( ,التبصرة فً
أصول الفقه) ,تحقٌق :د محمد حسن هٌتو ,ط ,6دار الفكر -دمشق6958( ,هـ6988 -م).
 الصفدي ,خلٌل بن اٌبك (7;9هـ)( ,الوافً بالوفٌات) ,تحقٌق :أحمد األرناإوط وآخرون,
ط ,6دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت6975( ,هـ7555 -م).
 الصفدي ,خلٌل بن أٌبك بن عبد هللا الصفدي (ت7;9:هـ)( ,أعٌان العصر وأعوان النصر),
تحقٌق :د علً أبو زٌد وآخرون ,ط ,6دار الفكر -دمشق6968( ,هـ6998 -م).
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 صفً الدٌن الحلًِّ ,عبد العزٌز بن سراٌا بن علً بن أبً القاسم الطابً (ت7:5:هـ)( ,دٌوان
صفً الدٌن الحلً) ,تحقٌق :د عمر فاروق الطباع ,بدون طبعة ,دار األرقم بن أبً األرقم-
بٌروت756;( ,م).
 الصنعانً ,أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري الصنعانً (ت766:هـ),
(المصنؾ) ,تحقٌق :حبٌب الرحمن األعظمً ,ط ,7المكتب اإلسبلمً -بٌروت6958( ,هـ-
6988م).
 الطبرانً ,أبو القاسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب (ت8;5:هـ)( ,المعجم الكبٌر للطبرانً),
تحقٌق :حمدي بن عبد المجٌد السلفً ,ط ,7مكتبة ابن تٌمٌة -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 الطبرانً ,أبو القاسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب الطبرانً (ت8;5:هـ)( ,الروض الدانً إلى
معجم الطبرانً) ,تحقٌق :محمد شكور محمود الحاج أمرٌر ,ط ,6المكتب اإلسبلمً -بٌروت,
(695:هـ698: -م).
 الطبرانً ,أبو القاسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب الطبرانً (ت8;5:هـ)( ,المعجم األوسط),
تحقٌق :طارق بن عوض هللا ,وعبد المحسن ,بدون طبعة ,دار الحرمٌن القاهرة696:( ,هـ-
699:م).
 الطبرانً ,أبو القاسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب الطبرانً (ت8;5:هـ)( ,المعجم الكبٌر),
تحقٌق :حمدي بن عبد المجٌد السلفً ,ط ,7مكتبة ابن تٌمٌة -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 الطبري ,أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري (ت865:هـ)( ,تارٌخ الرسل والملوك),
المعروؾ بتارٌخ الطبري ,تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ,ط ,7دار المعارؾ بمصر-
القاهرة ,بدون تارٌخ.
 الطبري ,أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري (ت865:هـ)( ,جامع البٌان عن تؤوٌل آي
القرآن) ,المعروؾ بتفسٌر الطبري ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,6دار هجر-
القاهرة6977( ,هـ7556 -م).
 الطحاوي ,أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة المصري الطحاوي (ت876:هـ)( ,مختصر
اختالؾ العلماء) ,تحقٌق :د عبد هللا نذٌر أحمد ,ط ,7دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت,
(6967هـ699; -م).
 الطوفً ,أبو الربٌع سلٌمان بن عبد القوي بن عبد الكرٌم (ت76;:هـ)( ,شرح مختصر
الروضة) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,7توزٌع وزارة الشإون اإلسبلمٌة
واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد -السعودٌة6969( ,هـ6998 -م).
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 الطوفً ,أبو الربٌع سلٌمان بن عبد القوي بن عبد الكرٌم الطوفً (ت76;:هـ)( ,شرح
مختصر الروضة) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,7وزارة الشإون اإلسبلمٌة
واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد -السعودٌة6969( ,هـ6998 -م).
 عبد الجبار ,أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخلٌل الهمذانً (ت96::هـ)( ,شرح األصول
الخمسة) ,تعلٌق :أحمد بن الحسٌن بن أبً هاشم ,تحقٌق :د عبد الكرٌم عثمان ,ط ,8مكتبة
وهبة -القاهرة696;( ,هـ699; -م).
 العجلونً ,إسماعٌل بن محمد العجلونً الجراحً (ت66;7:هـ)( ,كشؾ الخفاء ومزٌل
اإللباس عما اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس) ,بدون طبعة ,مكتبة القدسً -القاهرة,
(68:6هـ).
 العسكري ,أبو هبلل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري (89:هـ)( ,جمهرة األمثال),
تحقٌق :د أحمد عبد السبلم وآخرون ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6958( ,هـ6988 -م).
 العسكري ,أبو هبلل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد العسكري (ت89::هـ)( ,الفروق
اللؽوٌة) ,تحقٌق :محمد إبراهٌم سلٌم ,بدون طبعة ,دار العلم والثقافة -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 عمرو بن جمٌع ,أبو حفص عمرو بن جمٌع (ق8:هـ)( ,مقدمة التوحٌد وشروحها) ,تحقٌق:
أبو إسحاق إبراهٌم اطفٌش ,بدون طبعة ,بدون ناشر ,بدون تارٌخ.
 عمروس ,أبو حفص عمروس بن فتح (ت788:هـ)( ,أصول الدٌنونة الصافٌة) ,تحقٌق :حاج
أحمد بن حمو ,ط ,6وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6999 -6975( ,م) ,مقدمة
المحقق ص 66وما بعدها.
 العٌنً ,أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العٌنً (ت8:::هـ)( ,البناٌة شرح الهداٌة),
تحقٌق :أٌمن صالح شعبان ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6975( ,هـ7555 -م).
 الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (:5:هـ)( ,المنخول من تعلٌقات األصول),
تحقٌق :محمد حسن هٌتو ,بدون طبعة ,دار الفكر -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ)( ,االقتصاد فً االعتقاد) ,تحقٌق :عبد
هللا بن محمد الخلٌلً ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت6979( ,هـ7559 -م) ,ص 657وما
بعدها.
 الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ)( ,المستصفى من علم األصول),
تحقٌق :عبد هللا محمود محمد عمر ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت7565( ,م).
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 الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:5::هـ)( ,فضابح الباطنٌة) ,تحقٌق :عبد
الرحمن بدوي ,بدون طبعة ,مإسسة دار الكتب الثقافٌة -الكوٌت ,بدون تارٌخ.
 الؽزالً ,أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً الطوسً (ت:5::هـ)( ,تهافت الفالسفة) ,تحقٌق:
د سلٌمان دنٌا ,ط ,9دار المعارؾ -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 الؽٌبلنً ,مصطفى بن محمد سلٌم الؽٌبلنً (ت68;9:هـ)( ,جامع الدروس العربٌة) ,راجعه:
د عبد المنعم خفاجة ,ط ,85المكتبة العصرٌة -بٌروت6969( ,هـ6999 -م).
 الفراهٌدي ,أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد (ت67::هـ)( ,كتاب العٌن) ,تحقٌق :د مهدي
المخزومً وآخرون ,بدون طبعة ,دار ومكتبة الهبلل ,بدون تارٌخ.
 الفٌروزآبادي ,محمد بن ٌعقوب (ت867:هـ)( ,القاموس المحٌط) ,تحقٌق :مكتب تحقٌق
التراث فً مإسسة الرسالة ,ط ,8مإسسة الرسالة697;( ,هـ755: -م).
 الفٌومً ,أبو العباس أحمد بن محمد بن علً الفٌومً (ت775:هـ)( ,المصباح المنٌر فً
ؼرٌب الشرح الكبٌر) ,بدون طبعة ,مكتبة لبنان -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 القرافً ,أبو العباس أحمد بن إدرٌس القرافً (ت;89:هـ)( ,شرح تنقٌح الفصول فً اختصار
المحصول من األصول) ,تحقٌق :طه عبد الرإوؾ سعد ,ط ,6شركة الطباعة الفنٌة المتحدة,
(6898هـ6978 -م).
 القرشً ,أبو زٌد محمد بن أبً الخطاب( ,جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة واإلسالم),
تحقٌق :علً محمد البجادي ,بدون طبعة ,نهضة مصر للطباعة والنشر ,بدون تارٌخ.
 القرطبً ,أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بكر القرطبً (ت;76:هـ)( ,الجامع ألحكام
القرآن) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت6977( ,هـ-
;755م).
 القزوٌنً ,أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوٌنً (ت789:هـ)( ,اإلٌضاح فً
علوم البالؼة) ,تحقٌق :محمد عبد القادر الفاضلً ,بدون طبعة ,المكتبة العصرٌة -بٌروت,
(6989هـ7568 -م).
 القزوٌنً ,زكرٌا بن محمد بن محمود القزوٌنً (ت;87:هـ)( ,آثار البالد وأخبار العباد),
بدون طبعة ,دار صادر -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 الكاسانً ,أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانً (ت:87:هـ)( ,بدابع الصنابع فً ترتٌب
الشرابع) ,ط ,7دار الكتب العلمٌة -بٌروت695;( ,هـ698; -م).
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 الكدمً ,أبو سعٌد محمد بن سعٌد الكدمً (ق8:هـ)( ,االستقامة) ,تحقٌق :محمد أبو الحسن,
بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان695:( ,هـ698: -م).
 الكدمً ,أبو سعٌد محمد بن سعٌد الكدمً (ق8:هـ)( ,المعتبر) ,بدون طبعة ,وزارة التراث
القومً والثقافة -سلطنة عمان6989 -695:( ,م).
 الكندي ,أبو عبد هللا محمد بن إبراهٌم بن سلٌمان الكندي (ت:58:هـ)( ,بٌان الشرع) ,بدون
طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ.)6989 -
 المازري ,أبو عبد هللا محمد بن علً بن عمر (ت:8;:هـ)( ,إٌضاح المحصول من برهان
األصول) ,تحقٌق :د عمار الطالبً ,بدون طبعة ,دار الؽرب اإلسبلمً -تونس ,بدون تارٌخ.
 محمد بن موسى بابا عمً وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب) ,راجعه :د محمد
صالح ناصر ,ط ,7دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت6976( ,هـ7555 -م).
 محمد صالح ناصر وآخرون( ,معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق) ,ط ,6دار الؽرب
اإلسبلمً -بٌروت6977( ,هـ755; -م).
 المرداوي ,أبو الحسن علً بن سلٌمان المرداوي (ت88::هـ)( ,التحبٌر شرح التحرٌر),
تحقٌق :عبد الرحمن بن عبد هللا الجبرٌن ,بدون طبعة ,مكتبة الرشد -الرٌاض ,بدون تارٌخ.
 المروزي ,أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت799:هـ)( ,اختالؾ الفقهاء),
تحقٌق :د محمد طاهر حكٌم ,ط ,6أضواء السلؾ -الرٌاض.
 المزيٌ ,وسؾ بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ الثقفً (ت797:هـ)( ,تهذٌب الكمال فً أسماء
الرجال) ,تحقٌق :بشار عواد معروؾ ,ط ,6مإسسة الرسالة -بٌروت6968( ,هـ6997 -م).
 مسلم ,أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج النٌسابوري (7;6هـ)( ,صحٌح مسلم) ,تحقٌق :محمد
فإاد عبد الباقً ,ط ,6دار إحٌاء التراث العربً6967( ,هـ6996 -م).
 معمَّر ,علً ٌحٌى معمَّر( ,اإلباضٌة بٌن الفرق اإلسالمٌة) ,راجعه :بكٌر بن محمد الشٌخ
بالحاج وآخرون ,ط ,8جمعٌة التراث -الجزابر6978( ,هـ7558 -م).
 المفضل الضبً ,المفضل بن محمد بن ٌعلى بن سالم الضبً (ت نحو6;8:هـ),
(المفضلٌات) ,تحقٌق وشرح :أحمد محمد شاكر وعبد السبلم محمد هارون ,ط; ,دار
المعارؾ -القاهرة ,بدون تارٌخ.
 مقاتل ,أبو الحسن مقاتل بن سلٌمان بن بشٌر البلخً (ت6:5:هـ)( ,تفسٌر مقاتل بن
سلٌمان) ,تحقٌق :عبد هللا محمود شحاته ,ط ,6مإسسة التارٌخ العربً -بٌروت6978( ,هـ-
7557م).
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 المٌدانً ,أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النٌسابوري (ت:68:هـ)( ,مجمع األمثال),
تحقٌق :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ,بدون طبعة ,مطبعة السنة المحمدٌة6879( ,هـ-
69::م).
 النامً ,عمرو بن خلٌفة النامً( ,دراسات عن اإلباضٌة) ,ترجمة :مٌخابٌل خوري ,راجعه:
محمد صالح ناصر وآخرون ,ط ,6دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ,بدون تارٌخ.
 النسابً ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً (ت858:هـ)( ,سنن النسابً
الصؽرى) ,تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,بدون طبعة ,مكتب المطبوعات اإلسبلمٌة -حلب,
بدون تارٌخ.
 النووي ,أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي (ت;7;:هـ)( ,تهذٌب األسماء واللؽات) ,نشر
وتصحٌح :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنٌرٌة ,بدون طبعة ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت ,بدون تارٌخ.
 النٌسابوري ,أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد بن علً الواحدي النٌسابوري (ت9;8:هـ),
(أسباب نزول القرآن) ,تحقٌق :كمال بسٌونً زؼلول ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(6966هـ6996 -م).
 النٌسابوري ,الحسن بن محمد بن حسٌن القمً النٌسابوري (ت8:5:هـ)( ,ؼرابب القرآن
ورؼابب الفرقان) ,تحقٌق :الشٌخ زكرٌا عمٌرات ,ط ,6دار الكتب العلمٌة -بٌروت,
(;696هـ699; -م).
 الهاشمً ,السٌد أحمد الهاشمً( ,جواهر األدب فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب) ,تحقٌق :لجنة
من الجامعٌٌن ,بدون طبعة ,مإسسة المعارؾ -بٌروت.
 الهاشمً ,السٌد أحمد الهاشمً( ,جواهر البالؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع) ,إشراؾ:
صدقً محمد جمٌل ,بدون طبعة ,دار الفكر -بٌروت6969( ,هـ6998 -م).
 الواحدي ,أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي النٌسابوري (ت9;8:هـ)( ,الوسٌط فً
تفسٌر القرآن المجٌد) ,تحقٌق :عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ,ط ,6دار الكتب العلمٌة-
بٌروت696:( ,هـ6999 -م).
 الوارجبلنً ,أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم (ت:75 :هـ)( ,العدل واإلنصاؾ فً معرفة أصول
الفقه واالختالؾ) ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6959( ,هـ-
6989م).
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 الوارجبلنً ,أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم (ت:75:هـ)( ,الدلٌل والبرهان) ,تحقٌق :سالم بن
حمد الحارثً ,بدون طبعة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان6958( ,هـ-
6988م).
ٌ اقوت الحموي ,أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي (ت;7;:هـ)( ,معجم البلدان) ,بدون
طبعة ,دار صادر -بٌروت6897( ,هـ6977 -م).
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