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كتاب

اإغاثة الملهوف بال�سيف المذكر 

في 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر





9 كتاب اإغاثة الملهوف

وهذا كتاب اإغاثة الملهوف بال�سيف المذكر)1) في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر

}وال�سيف المذكر ذو الماء من ال�سيوف)2){

ٱ ٻ ٻ ٻ

}وبه ن�ستعين)3){

الفحشاء  عن  وينهى  واملعروف،  واإلحسان  بالعدل  يأمر  الذي  اهلل  احلمد 
بدوامغ)))  اهلدى  رشعة  عن  حاد  من  رقاب  قاصم  املخوف،  والبغي  واملنكر 
السيف  جعل  الرءوف،  العزيز  بدين  قام  من  والتمكني  النرصة  واعد  احلتوف 
بأن  وأمواهلم  أنفسهم  املؤمنني  األنوف)5)، واشرتى من  للمجاهد  اجلنة  مفتاح 
هلم اجلنة فيا ربح البيع املوصوف، وصالة اهلل وسالمه عىل من بمطلق املامدح 
ظالل  حتت  اجلنة  فكانت  رمحة  بالسيف  بعث  الذي  ومعروف،  موصوف 

))) يف ب: باملذكر.
))) زيادة يف: هـ، ز.

))) سقط من: هـ، و.
))) يف مجيع النسخ عدا د: بدوامع.

)5) يف د: األلوف.
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السيوف، وعىل آله وأصحابه الذين))) يتسع األنس هلم والبرشى إذا تضايقت 
الصفوف، أفضل الصالة والسالم.

تعاىل وال  اهلل  فرائض  املنكر من  والنهي عن  باملعروف  األمر  فإن  بعد:  أما 
أعظم  ملن  وإهنام  منهام  الواجب  بإنفاذ)))  إال  هبام  التكليف  عليه  ثبت  ملن  عذر 
الكون  يف  مكلف  }من))){  وما  املسلمني  عند  اهلدى  رشعة  يف  الدين  أركان 
له يف إضاعته بجهل وال علم يف خصوص  لوازمهام ما ال عذر  إال وعليه من 
أو عموم عىل ما يوجبه))) الرشع يف حقه من جمتمع عليه أو خمتلف فيه وإن كان 
السائل عنه يف هذا الزمان الصعب عزيز الوجود النتشار الظلم واندراس العلم 
وإماتة السنن وإحياء البدع وإظهار املناكر وإخفاء احلق الشاهر)5) واستيالء أهل 
الرعايا  من  والرعاع  األراذل  واجتامع  البالد  العباد يف غالب  الفساد عىل مجيع 
واحلكام بالعيث))) يف األنام بأنواع البغي وأجناس الضاللة التي جاوزت عىل 

احلد وربت)7) عن العد.

وكانت يف ظهورها))) للورى كالشمس راد)9) الضحى يدركها باملشاهدة أولوا 
البصائر والبرص ويعرفها أهل العمى عن إدراكها بشهرة اخلرب حتى غدا)0)) منها 

))) يف ز: الذي.
))) يف ز: نفاذ.

))) زيادة يف: ز.
))) يف أ: يوجب.

)5) يف ج: الشاهرة.
))) يف أ، ب، و: بالعبث، ويف د: بالعيب.

)7) يف ز: ورتب.
))) يف ب: طهورها.

)9) يف ب: دار.
)0)) يف ج: عدا.



(( كتاب اإغاثة الملهوف

بعض املألوف كأنه نوع من املعروف يكاد خيفى إال عىل من أمده املوىل بنور }من))){ 
اهلدى ينقذه به من الردى ويمضيه))) عىل رصاطه املستقيم إىل ربه الكريم.

العدل  مشاهد  واندرست  والعلامء  العلم  وقل  والعمى  اجلهل  كثر  وملا 
احلرام  من  حتى  احلطام  مجع  إىل  الناس  والتفت  طام،  الذي  بحره  وغاض))) 
العصبية  بينهم  فأظهروا  والبغضاء  العداوة  وفارت  الشحناء)))  بينهم  كثرت 
ومتالوا باحلمية اجلاهلية }وخلعوا أشعار السنة املحمدية فسفكوا بالبغي الدماء 
الوعود  بخلف  وافتخروا  بالعهود  وغدروا  اليتامى)5){  أموال  باجلور  وهنبوا 
إىل  إسالمهم  بعد  وعادوا  واخليالء  بالكرب  وتبجحوا  الفحشاء  عىل  وتساملوا))) 
اجلاهلية اجلهالء فتنادوا بذلك يف املحافل واجلنود وتعاطوا عليه املواثيق والعهود 

يقدمهم الشيطان إىل النار ومن ورائه شيوخهم األرشار وأمراؤهم الفجار.

ومن مل يكن عن زمرهتم خارجًا وكان يف طاعتهم بغري احلق واجلا فإنه منهم 
وال حميص له عنهم وإهنم يف)7) العذاب ملحرضون إال عباد اهلل املخلصني وقليل 
أولئك  اهلل  حدود  وحيافظون عىل  املنكر  وينهون عن  باملعروف  يأمرون  ما هم 
وأولياؤه))){ وأنصاره وأحباؤه أال إن حزب اهلل هم الغالبون  اهلل  حزب  }هم 

وإن جنده هلم املنصورون وإن أولياءه ال خوف عليهم وال هم حيزنون.

))) سقط من: ز.
))) يف و: ومتضيه.

))) يف ب: وعاص، ويف أ، ج، د: وغاص.
))) يف و: الشحنات.

)5) سقط من: و.
))) يف أ: وتساعوا.

)7) يف و: لفي.
))) سقط من: هـ.
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املقام  هذا  يف  الناس  وصار  الناصح  وقل  الطالح  وكثر  الصالح  عز  وإذ))) 
يده وفمه ومنهم  املأخوذ عىل كضمه مقبوض))) عىل  أشتاتًا يف األحكام منهم 
تباين)))  عىل  أحكامهم  تنوع  يف  وهكذا  املتجاهل  األثيم  وآخر  اجلاهل  الغمر 
وتعلياًم  للغافل  تنبيهًا  الكالم  من  طرفًا  املقام  هذا  يف  أورد  أن  أحببت  مقامهم 
للكامل  وعونًا  للعامل  وإرشادًا  للقابل)))  ونصيحة  للسائل،  وجوابًا  للجاهل 
واهلل مسئول من فضله أن جيعل ذلك خالصًا لوجه ريب ذي اجلالل ال قصدًا 
لسلطان وال طمعًا يف جاه وال مال إنه ال رب غريه وال خري يف احلقيقة إال خريه 
مالك امللك يؤيت امللك بنرصه من يشاء وينزع امللك بقهره ممن يشاء ويعز باتباع 
بيده اخلري وكفى وهو عىل كل  يشاء  الباطل من  يشاء، ويذل بخزي  احلق من 

يشء قدير فنعم املوىل عليه توكلت وإليه أنيب.

  

))) يف و: وإن، ويف ز: وإذا.
))) يف أ: مقبوص.

))) يف ب: بيان.
))) يف أ، ب: للقائل، ويف هـ: للعاقل.
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الباب الأول

في الأدلة النقلية)1)
من الكتاب وال�سنة والأثر

فهي }على)2){ ثالثة ف�سول

))) يف ز: يف داللة النقلية.
))) سقط من: ز.
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الف�سل الأول

في الأدلة الكتابية

وهي كثرية منها قوله تعاىل خمربًا عن نفسه جل جالله فقال: ﴿چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
ڈ ژ ژ)))﴾ وقال يف آية أخرى لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ڄ ڃ 
ڄ  ڄ   ﴿ أخرى:  آية  يف  وقال  چ)))﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)))﴾.

وقال خمربًا عن لقامن))) يف وصيته البنه: ﴿ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)5)﴾ وقال يف آية أخرى: 

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ 

))) النحل 90
))) األعراف 99)
))) األعراف 57)

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.
)5) لقامن 7)
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  أخرى:  آية  يف  وقال  ۀ)))﴾ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)))﴾.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  أخرى:  آية  يف  وقال 
ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ)))﴾.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ﴿ أخرى:  آية  يف  وقال 
ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ)))﴾.

ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ﴿ک  أخرى:  آية  يف  وقال 
.﴾(5(

ڳ ڳ ڱ ڱ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  أخرى:  آية  يف  وقال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ)))﴾.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  أخرى:  آية  يف  وقال 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)7)﴾.

﴿ڤ  أخرى:  آية  يف  وقال  ڦ)))﴾  ڤ  ﴿ڤ  أخرى:  آية  يف  وقال 

))) آل عمران )0)
))) آل عمران 0))

))) احلج ))
))) التوبة )))

)5) التوبة )7
))) آل عمران )))- )))

)7) النساء )))
))) الطالق )
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ڤ ڤ ڦڦ)))﴾.

وقال يف ذم من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر توعيدًا هلم وهتديدًا 

قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ)))﴾.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  أخرى:  آية  يف  وقال 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)))﴾.

وقال يف آية أخرى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)))﴾.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ أخـــرى:  آيــة  يف  وقــال 

ڌ)5)﴾.

وكم يف أمثاهلن))) من آيات الكتاب احلكيم ويف هذا مقنع ملن تدبره من أهل 

أو إصالح  ما))) دل عىل نصيحة  إن كل  أثر ذلك ألقول)7):  العقول وإين عىل 

))) املمتحنة ))
))) املائدة ))

))) املائدة )7 - 79
))) األعراف 5))
)5) األعراف )))

))) يف ز: امثاهلم.
)7) يف هـ، ز: أقول.

))) يف ج، د: إن كلام.
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أو جهاد أو دفاع أو رباط أو معاونة عىل الرب والتقوى أو حتريض))) عىل سبيل 
بالندب عليه  إليه  أو مرغب  أو هني جازم)))  أمر الزم  أو أضدادهن يف  اهلدى 

فكله))) من األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وعىل هذا فيل العذر عن))) إيراد ما حيتمله املقام من آيات الكتاب ألنه خيرج 
إىل حد اإلسهاب)5) وليس الغرض))) إال الوصول }إىل كشف األصول)7){ ويف 

بعض ما أوردناه كفاية ألهل العقول.

))) يف ج: حتريص.
))) يف ب: حازم.

))) يف و: وكله.
))) يف د: عىل.

)5) يف هـ: اإلشهاد.
))) يف ب: املغرض، ويف ج: لغرض.

)7) سقط من: هـ.
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الف�سل الثاني

في �سواهد الحديث النبوي 

ما يرس اهلل من فضله عىل  منه  نورد  املقام  منه كثري ونحن يف هذا  واملروي 
قومنا  أو غريهم من  نقاًل من األسفار عن علامئنا  اآلثار  ما وجدناه يف  حسب 
وال بأس بقبول))) احلق ممن جاء به فإن احلكمة ضالة املؤمن يأخذها من حيث 
فصاًل  قواًل  منه  ونعرف  عداًل  نراه  ما  إال  نرفع  ال  فإنا)))  اهلل  وبحمد  وجدها 

واحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم وله الشكر عىل اإلهلام.

ليسلطن  أو  املنكر  ولتنهون عن  باملعروف  »لتأمرن)))  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول 
عليكم رشاركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب هلم)))« وقال يف حديث آخر عنه 

))) يف ب: بقيود.
))) يف ج: فنحن.

))) يف ج، د: لتأمرون.
))) احلديث من رواية أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لتأمرن باملعروف ولتنهن عن 

املنكر أو ليسلطن عليكم رشاركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب هلم«.
رواه الطرباين يف األوسط والبزار وفيه حبان بن عيل وهو مرتوك وقد وثقه ابن معني يف رواية   

وضعفه يف غريها.
نفيس  »والذي  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هذا  من  قريب  بلفظ  عنه  اهلل  ريض  اليامن  بن  حذيفة  ورواه   
بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فال 
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لتأمرن))) باملعروف وتنهون عن املنكر  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إن اهلل }تعاىل))){ يقول: 
باملعروف  »مروا  آخر:  حديث  يف  وقال  لكم)))«  يستجاب  فال  تدعوا  أن  قبل 
واهنوا عن املنكر فإن ذلك ال يقرب أجاًل وال يقطع رزقًا)))« ويف حديث آخر 

يستجاب لكم«.
ويف الباب عن عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالب وعائشة ريض اهلل عنهم.  

أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الفتن باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/)))،   
مصنفه  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)((((9 رقم   ،(((/5( مسنده  يف  أمحد  واإلمام   ،)(((9 رقم 
اجلعد يف  وابن  عنها )0/7))، رقم )))7)(،  الفتنة وتعوذ  اخلروج يف  كره  الفتن من  كتاب 
مسنده ))/)9)، رقم )9))(، واحلارث يف مسنده ))/7)7، رقم 7)7(، والبزار يف مسنده 

))/)9)، رقم )))(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/)))، رقم )0))).
))) زيادة يف هـ، ز.

))) يف ج، د: لتأمرون.
))) مل أجد احلديث هبذا اللفظ وقريب منه ما روته أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت: دخل عيّل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعرفت يف وجهه أن قد حرضه يشء فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج فلصقت باحلجرة 
أسمع ما يقول فقعد عىل املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: »يا أهيا الناس إن اهلل تبارك وتعاىل 
يقول لكم: مروا باملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوين فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم 

وتستنرصوين فال أنرصكم فام زاد عليهن حتى نزل«.
أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الفتن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/7)))، رقم   
)00)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/59)، رقم )9)5)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب الرب 
واإلحسان باب الصدق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/))5، رقم 90)(، وإسحاق 
رقم   ،(77/(( األوسط  املعجم  يف  والطرباين   ،)((( رقم   ،(((/(( مسنده  يف  راهويه  بن 
القضاء  أن  عىل  به  يستدل  ما  باب  القايض  آداب  كتاب  الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)(((5
وسائر أعامل الوالة مما يكون أمرا بمعروف أو هنيا عن منكر من فروض الكفايات )0)/)9، 

رقم 7)99)).
))) احلديث بتاممه من رواية ابن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مروا باملعروف وأهنوا عن 
املنكر من قبل أن تدعوا اهلل فال يستجاب لكم ومن قبل أن تستغفروه فال يغفر لكم فإن األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ال يقرب أجال وال يباعد رزقا وإن األحبار من اليهود والرهبان من 

النصارى ملا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصاهبم اهلل بعقابه ثم مل ينفعهم«.
أخرجه ابن أيب حاتم يف العلل ))/)))، رقم 00))(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/)9،   

رقم 7)))(، وأبو نعيم يف حلية األولياء ))/7))).



(( كتاب اإغاثة الملهوف

عن أيب أمامة))) الباهيل عنه صلوات اهلل عليه قال: »كيف بكم إذا طغى نساؤكم 
وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: إن ذلك لكائن))) يا رسول اهلل؟ قال: 
يا رسول اهلل؟  منه  أشد  قالوا: وما  منه سيكون،  بيده وأشد  نفيس  والذي  نعم 
قال: كيف بكم أنتم إذا مل تأمروا باملعروف ومل تنهوا))) عن املنكر؟ قالوا: كائن))) 
يا رسول اهلل؟ قال: نعم والذي نفيس بيده وأشد منه سيكون قالوا: وما أشد منه 
يا رسول اهلل؟ قال: كيف)5) أنتم إذا رأيتم املعروف منكرًا }واملنكر معروفًا))){؟ 
سيكون  منه  وأشد  بيده  نفيس  والذي  نعم  قال:  اهلل؟  رسول  يا  كائن)7)  قالوا: 
قالوا: وما أشد منه يا رسول اهلل؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم باملنكر وهنيتم عن 
منه  وأشد  بيده  نفيس  والذي  نعم  قال:  اهلل؟  رسول  يا  كائن  قالوا:  املعروف؟ 
احلليم  يصري  فتنة  هلم  ألتيحن)9)  حلفت  فبي  }تعاىل))){:  اهلل  يقول  سيكون 

فيها)0)) حريان))))«.

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.
))) يف ج: كائن.
))) يف ز: ينهوا.

))) يف ج: لكائن.

)5) يف و: وكيف.

))) سقط من: و.
)7) يف و: أوكائن، ج: أكائن، ويف هـ، ز: وكائن.

))) سقط من: د.
)9) يف ب، ج، د: ال يتحن.

)0)) يف د، و: منها.
)))) رواه أبو يعىل يف مسنده )))/)0) رقم 0)))( إىل قوله: »نعم والذي نفيس بيده وأشد منه 
سيكون« بعد قوله: »كيف بكم انتم إذا مل تأمروا باملعروف ومل تنهوا عن املنكر؟« وما زاد عىل 
ذلك من الرواية مل أجد له خترجيا وروايته من طريق أيب هريرة ريض اهلل عنه ويف إسناده موسى 

بن عبيدة وهو مرتوك.
أخرجه أبو يعىل يف مسنده )))/)0)، رقم 0)))(، والطرباين يف املعجم األوسط )9/9))،   

رقم 5))9).



تمهيد قواعد الإيمان ((

وقال))) يف حديث آخر: »ما أعامل الرب كلها مع اجلهاد يف سبيل اهلل 
إال كتفلة يف بحر))) جلي وما مجيع الرب واجلهاد يف سبيل اهلل مع األمر))) 
رواية  ويف  جلي)))«  بحر  يف  كتفلة  إال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
القناطر)7)  ويف  مجيعا.  املوضعني)))  يف  جلي  بحر  يف  كنفثة  الغزايل)5): 
}مجيعا)))){  املوضعني  كال)0))  }يف)9){  جلي  بحر  يف  كبزقة  املغربية))): 
ويف جامع)))) ابن)))) جعفر)))): كتفلة يف بحر بحذف جلي وإسقاط حريف 

))) يف و: قال.
))) يف و: البحر.

))) يف و: أمر.
))) احلديث مرسل وصاحبه أبو معن اإلسكندري تابعي ولفظه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أعامل الرب 
كلها مع اجلهاد يف سبيل اهلل كبصقة يف بحر جرار«. وهذه الرواية مل أجدها إال عند ابن حجر يف 

اإلصابة.
أخرجه ابن حجر يف اإلصاية )05/7)، رقم )))0)).  

)5) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول. 
))) يف و: املضعني.

)7) يف ب: القناطب.
))) كتاب قناطر اخلريات للشيخ العالمة أيب طاهر إسامعيل بن موسى اجليطايل املتوىف سنة 750 هـ 
طبعته املطبعة البارونية يف ثالثة أجزاء يف سنة 07)) هـ وأعادت تصويره وزارة الرتاث القومي 
والثقافة العامنية سنة )0)) هـ والكتاب حيتوي عىل سبع عرشة قنطرة حقق األستاذ عمر النامي 
والسلوك  العبادات  أبواب  عىل  الكتاب  ويشتمل  األول  اجلزء  من  واإليامن  العلم  قنطريت  منها 

والرتبية واألخالق وهو قريب املرشب من كتاب إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل.
)9) سقط من: ب.

)0)) يف هـ، و: كل.
)))) سقط من: أ، ب، ج، د.

)))) تقدم التعريف بجامع العالمة أيب جابر حممد بن جعفر يف هامش اجلزء الثاين.
)))) يف ج، د: بن.

)))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.



(( كتاب اإغاثة الملهوف

واملعنى  املوضعني)))  }يف))){  مع  مقام  عند  وإقامة  واإلثبات  النفي 
واحد فال بأس.

أبو  قال  وقال يف حديث آخر عن أيب ذر))) الغفاري ريض اهلل عنه }قال))){: 
بكر)5): يا رسول اهلل هل من جهاد غري قتال املرشكني؟.

أحياء  الشهداء  من  أفضل  األرض  يف  جماهدين  هلل  إن  بكر  أبا  يا  نعم  قال: 
مرزوقني))) يمشون عىل األرض يباهي اهلل هبم مالئكة)7) السامء وتزين هلم اجلنة 

كام تزين))) أم سلمة)9) لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال أبو بكر: يا رسول اهلل من هم؟.

قال)0)): هم اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واملحبون)))) يف 
العبد منهم ليكون يف  بيده إن  اهلل واملبغضون يف اهلل قال: والذي نفيس 
غرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثالثامئة باب منها 

))) سقط من: هـ، ز.
))) يف ز: الوضعني.

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.
))) سقط من: ب، ج.

)5) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.
))) يف و: مرزقني.

)7) يف هـ: املالئكة.
))) يف هـ، و، ز: تتزين.

)9) أم سلمة أم املؤمنني هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف اهلل من 
املهاجرات األول كانت قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتت أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي دخل هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف سنة أربع من اهلجرة وكانت من أمجل النساء وأرشفهن نسبا وكانت آخر من مات من أمهات 
املؤمنني عمرت حتى بلغها مقتل احلسني الشهيد فومجت لذلك وغيش عليها وحزنت عليه كثريا 

مل تلبث بعده إال يسريا وانتقلت إىل رمحة اهلل سنة )) هـ.
)0)) يف هـ، و، ز: قال.

)))) يف أ: واملحيون.



تمهيد قواعد الإيمان ((

ليتزوج  الرجل منهم  الياقوت والزمرد األخرض عىل كل باب نور وإن 
منهن  واحدة  التفتت  كلام  عني  الطرف  قارصات  حوراء  ألف  بثالثامئة 
باملعروف وهنيت عن  يوم كذا وكذا أمرت  أتذكر  له:  إليها تقول  ونظر 
مقام أمر فيه  كل  له  ذكرت  منهن  واحدة  }إىل))){  التفت  املنكر كلام 

بمعروف وهنى عن منكر)))«.

وقال يف التحريض عىل))) األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مواضع))) 
اخلوف من حديث آخر عن أيب عبيدة)5) بن اجلراح قال: قلت: يا رسول اهلل 
أي اجلهاد أفضل؟ قال: رجل قام إىل وال جائر فأمره باملعروف))) وهناه عن 
منكر فقتله عىل ذلك)7)« وقال يف حديث آخر من رواية احلسن البرصي))): 

))) سقط من: هـ.
))) حديث أيب ذر هذا بحثت عنه ومل أجد له خترجيا ثم رأيت احلديث يف اإلحياء للغزايل وقد علق 

عليه العراقي يف احلاشية بقوله: احلديث بطوله مل أقف له عىل أصل وهو منكر. 
))) يف ب: عن.

))) يف أ: ملوضع.
)5) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.

))) يف هـ، ز: بمعروف.
)7) احلديث من طريق أبى عبيدة ريض اهلل عنه ويف الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد اهلل وعمري بن 

قتادة وأيب امامة وأيب سعيد اخلدري وسمرة ريض اهلل عنهم.
جائر  إمام  عند  باحلق  تكلم  من  فضل  البيعة  كتاب  السنن  من  املجتبى  يف  النسائي  أخرجه   
البيعة فضل من تكلم باحلق  )7/)))، رقم 09))(، وأخرجه أيضا يف السنن الكربى كتاب 
عند إمام جائر ))/5))، رقم )))7(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)))، رقم )))))(، وابن 
اجلعد يف مسنده ))/0))، رقم ))))(، والروياين يف مسنده ))/)7)، رقم 79))(، واحلاكم 
يف املستدرك ))/5)7، رقم ))))(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/)))، رقم )59)(، 

وأخرجه أيضا يف املعجم الكبري ))/)))، رقم ))0)). 
))) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.



(5 كتاب اإغاثة الملهوف

»أفضل شهداء))) أمتي رجل قام إىل إمام جائر فأمره باملعروف وهناه عن املنكر 
فقتله عىل ذلك فذلك }هو))){ الشهيد منزلته يف اجلنة بني محزة))) وجعفر))) 

.»(5(

وقال يف حديث آخر: »يا ابن مسعود))) إن بني إرسائيل تفرقوا عىل اثنني)7) 

))) يف ب: الشهداء.
))) زيادة يف: ب.

))) محزة بن عبد املطلب بن هاشم، أبو عامرة القريش: عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأحد صناديد قريش وسادات 
اجلاهلية واإلسالم ولد ونشأ بمكة وكان أعز قريش وأشدها شكيمة هاجر محزة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل 

املدينة، وحرض وقعة بدر وغريها.
قال املدائني: أول لواء عقده رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان حلمزة وكان شعاره يف احلرب ريشة نعامة يضعها   
فدفنه  هـ   ( سنة  أحد  يوم  وقتل  األفاعيل.  وفعل  بسيفني،  قاتل  بدر  يوم  كان  وملا  صدره،  عىل 

املسلمون يف املدينة، وانقرض عقبه.
))) جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم: صحايب هاشمي من شجعاهنم يقال له: جعفر 
الطيار وهو من السابقني إىل اإلسالم، أسلم قبل أن يدخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم ويدعو فيها، 
وهاجر إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية، فلم يزل هنالك إىل أن هاجر النبيملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، فقدم عليه 

جعفر وهو بخيرب سنة 7 هـ.
الراية  محل  ثم  وقاتل،  فرسه  عن  فنزل  هـ   ( سنة  الشام  أرض  من  بالبلقاء  مؤتة  وقعة  وحرض   
وتقدم صفوف املسلمني، فقطعت يمناه، فحمل الراية باليرسى، فقطعت أيضا، فاحتضن الراية 
إىل صدره وصرب حتى وقع شهيدا ويف جسمه نحو تسعني طعنة ورمية فقيل: إن اهلل عوضه عن 

يديه جناحني يف اجلنة.
)5) احلديث من طريق جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »سيد 
الباب عن ابن  الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله«. ويف 

عباس ريض اهلل عنهام.
أخرجه اإلمام أبو حنيفة يف مسنده ))/7))(، واحلاكم يف املستدرك ))/5))، رقم ))))(،   

والطرباين يف املعجم األوسط ))/)))، رقم 079)).
))) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.

)7) كذا يف مجيع النسخ والصواب: )اثنتني(.



تمهيد قواعد الإيمان ((

ملوكًا)))  قاتلت  منها  فرقة  فرق:  ثالث  إال  هلكت)))  كلها  فرقة)))  وسبعني 
فقتلت وفرقة قامت بالقسط فشريوا باملياشري))) وصلبوا يف جذوع النخل وفرقة 
التي ذكرها  الصوامع والبيع  باجلبال واختذوا  ضعفوا عن ذلك فهربوا وحلقوا 

اهلل تعاىل يف كتابه: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
فمن آمن يب وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ومن مل  ڱ ں ں)5)﴾ 

يؤمن يب ومل يصدقني فأولئك هم الفاسقون)))«.

))) يف ب: قرقة.
))) يف ب: أهلكت.

))) يف هـ، و، ز: امللوك.
الصواب:  باملياشري، ولعل  فيشريوا  ز:  باملياسري، ويف  د: فشريوا  باملياشري، ويف  ))) يف ب: وشريوا 

فنرشوا باملناشري.
)5) احلديد 7)

))) حديث طويل من طريق ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا ابن مسعود قلت: 
لبيك ثالثا قال: هل تدرون أي عرى اإليامن أوثق؟.

قلت: اهلل ورسوله اعلم قال: الوالية يف اهلل واحلب يف اهلل والبغض يف اهلل قال: يا بن مسعود قلت:   
لبيك يا رسول اهلل قال: أي املؤمنني أفضل؟.

يا بن  إذا فقهوا يف دينهم ثم قال:  املؤمنني أفضلهم عمال  اعلم قال: أفضل  قلت: اهلل ورسوله   
مسعود هل تدري أي املؤمنني اعلم؟.

قلت: اهلل ورسوله اعلم قال: إذا اختلفوا - وشبك بني أصابعه - أبرصهم باحلق وإن كان يف   
عمله تقصري وإن كان يزحف زحفا ثم قال: يا بن مسعود هل علمت أن بني إرسائيل افرتقوا عىل 
اثنتني وسبعني فرقة مل ينج منها إال ثالث فرق: فرقة أقامت يف امللوك واجلبابرة فدعت إىل دين 
عيسى فأخذت فقتلت باملناشري وحرقت بالنريان فصربت حتى حلقت باهلل ثم قامت طائفة أخرى 
مل تكن هلم قوة ومل تطق القيام بالقسط فلحقت باجلبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكرهم اهلل 
ابتغاء رضوان اهلل إىل وكثري منهم فاسقون وفرقة  ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال  فقال ورهانية 
منهم آمنت فهم الذين آمنوا وصدقوين وهم الذين رعوها حق رعايتها وكثري منهم فاسقون وهم 

الذين مل يؤمنوا يب ومل يصدقوين ومل يرعوها حق رعايتها وهم الذين فسقهم اهلل«.
أخرجه الطياليس يف مسنده ))/50، رقم )7)(، والشايش يف مسنده ))/)0)، رقم )77(،   
رقم   ،(7(/(( الصغري  املعجم  يف  والطرباين   ،)7( رقم   ،((/(( السنة  يف  عاصم  أيب  وابن 

)))(، وأخرجه أيضا يف املعجم الكبري )0)/)7)، رقم 57)0)).
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وقال يف ذم من مل يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر قيل يف احلديث عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »بئس القوم قومًا ال يأمرون بالقسط وبئس القوم قومًا ال يأمرون باملعروف 

وال ينهون عن منكر)))«.

اهلل  يا رسول  قيل:  قال:  عنه  اهلل  ابن عباس))) ريض  آخر عن  ويف حديث 

قال:  اهلل؟  رسول  يا  بم  قيل:  نعم.  قال:  الصاحلون؟  وفيها)))  القرية  أهتلك 

بتهاوهنم وسكوهتم عن معايص اهلل عز وجل)))«.

وقال يف حديث آخر من طريق جابر)5) بن عبد اهلل: »أوحى اهلل إىل ملك من 

املالئكة أن))) اقلب مدينة كذا وكذا عىل أهلها فقال: يا رب إن فيهم عبدك فالنا 

مل يعصك طرفة عني. قال: اقلبها عليه وعليهم إنه)7) مل ينفر من املنكر قط)))«.

))) احلديث بتاممه من رواية عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بئس القوم 
قوم ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر وبئس القوم قوم يميش املؤمن بينهم بالتقية«. ويف 

الباب عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
التفسري  الرجال ))/55)، رقم )7)(، والقرطبي يف  الكامل يف ضعفاء  ابن عدي يف  أخرجه   

.(((/((
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.

))) يف ب: وهي.
))) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )))/7)، رقم )70))).

)5) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين. 
))) يف ب: عن.

)7) يف ز: إن.
))) احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام وأخرجه البيهقي يف 

الشعب وضعفه وقال: هذا هو املحفوظ من قول مالك بن دينار.
أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )7/)))، رقم )))7(، والبيهقي يف شعب اإليامن ))/97،   

رقم 7595).
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وقال يف حديث آخر من طريق عائشة))) ريض اهلل عنها: »إن اهلل تعاىل عذب 
أهل قرية فيها ثامنية))) عرش ألفًا عملهم كعمل األنبياء قالوا: يا رسول اهلل كيف؟ 

قال: مل يكونوا يغضبون هلل))) وال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر)))«.

وقال يف حديث آخر: »إن }اهلل)5){ ال يعذب اخلاصة بذنوب العامة حتى 
يروا املنكر بني أظهرهم وهم قادرون عىل أن يغريوه)))«.

وقال يف حديث آخر: »ما من قوم عملوا باملعايص وفيهم من يقدر أن ينكر 
عليهم ومل يفعل إال يوشك أن يعمهم اهلل بعذاب من عنده)7)«.

))) تقدمت ترمجتها يف هامش اجلزء األول.
))) يف ب: ثامين.

))) يف ب: مل يكونوا يعصون اهلل.
))) احلديث ذكره املناوي يف فيض القدير )5/)9)). 

)5) سقط من: ج.
))) احلديث من طريق عدي بن عمرية ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن اهلل عز 
وجل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة حتى يروا املنكر بني ظهرانيهم وهم قادرون عىل أن ينكروه 

فإذا فعلوا ذلك عذب اهلل اخلاصة والعامة«.
وىف الباب عن العرس بن عمرية أخي عدى بن عمرية ريض اهلل عنهام.  

أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ كتاب الكالم باب ما جاء يف عذاب العامة بعمل اخلاصة ))/)99،   
رقم 799)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)9)، رقم )775)(، واحلميدي يف مسنده ))/)))، 

رقم 9))(، والطرباين يف املعجم الكبري )7)/)))، رقم )))).
)7) احلديث من رواية جرير قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من قوم يعمل فيهم باملعايص 
يقدرون أن يغريوا عليهم وال يغريوا إال أصاهبم اهلل بعقاب قبل أن يموتوا«. وىف الباب عن أيب 

بكر الصديق ريض اهلل عنه.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم باب األمر والنهي ))/)))، رقم 9)))(، وابن ماجه يف   
سننه كتاب الفتن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/9)))، رقم 009)(، واإلمام أمحد 
يف مسنده ))/)))، رقم 5))9)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب الرب واإلحسان باب الصدق 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/))5، رقم 00)(، والطياليس يف مسنده ))/)9، رقم 
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وقال يف حديث آخر: »أال أدلكم عىل ميت األحياء قيل: ومن هو؟ قال: من 
ال ينكر املنكر بيده وال بلسانه وال بقلبه)))«.

النبي  فيمكث  حواري  وله  إال  نبيًا  اهلل  بعث  »ما  آخر:  حديث  يف  وقال 
فإذا  نبيهم)))  فيهم بكتاب اهلل ويأمرهم))) بسنة  بني أظهرهم ما شاء اهلل يعمل 
انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رءوس املنابر يقولون ما تعرفون ويعملون 
}فإن مل يستطع  ما تنكرون فإذا رأيتم ذلك فحق عىل كل مؤمن جهادهم بيده 

مل يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك إسالم)5)«. فبلسانه))){ فإن 

)))(، وأبو يعىل يف مسنده )))/97)، رقم )750(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب آداب 
القايض باب ما يستدل به عىل أن القضاء وسائر أعامل الوالة مما يكون أمرا بمعروف أو هنيا عن 
منكر من فروض الكفايات )0)/)9، رقم )997)(، ورواه اهليثمي يف بغية الباحث عن زوائد 

مسند احلارث ))/5)7، رقم ))7).
))) ليس بحديث وقد رواه الديلمي عن ابن عباس وهو مشهور من قول احلسن وحذيفة بن اليامن 

وغريمها وأصله بيت شعر: 
ليس من مات فاسرتاح بميت                    إنام امليت ميت األحياء 

يعرف  مل  من  قال:  األحياء؟  ميت  ما  حلذيفة:  قيل  قال:  الطفيل  أيب  عن  فهي  حذيفة  رواية  أما   
املعروف بقلبه وينكر املنكر بقلبه«.

أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )7/)50، رقم 7577)(، وعبد الرزاق يف مصنفه كتاب اجلمعة   
اخلطاب  بمأثور  الفردوس  يف  الديلمي  ورواه   ،)5(0( رقم   ،((0/(( القصاص  ذكر  باب 
اخلفاء  كشف  يف  والعجلوين   ،)(79/(( القدير  فيض  يف  واملناوي   ،)5((5 رقم   ،((0/((

ومزيل اإللباس ))/0))، رقم ))))).
))) يف ج: ويأمر، ويف د، هـ، ز: ويأمره.

))) يف ب: نبيه.
))) سقط من: و.

)5) عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من نبي بعثه اهلل يف أمة قبيل إال كان 
له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إهنا ختلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه 

فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل«.
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وقال يف حديث آخر: »من رأى منكرًا فلينكره بيده فإن مل يستطع فبلسانه 
فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلنكار)))«.

وقال يف حديث آخر: عىل معنى التمثيل: »إن مثل الفاسق كمثل قوم ركبوا 
سفينة يف البحر فاقتسموها))) فعمد رجل منهم إىل موضعه فأخذ))) فأسًا ينقر 
يده  فإن أخذوا عىل  ما شئت  فيه  قال: هذا مكاين أصنع  قالوا: وما تصنع؟  به 

ومنعوه سلم وسلموا وإن تركوه هلك وهلكوا)))«.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن وأن   
اإليامن يزيد وينقص وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان ))/9)، رقم 50(، واإلمام 
أمحد يف مسنده ))/)5)، رقم 79))(، وأبو عوانة يف مسنده ))/))، رقم )9(، والطرباين يف 

املعجم األوسط )50/9، رقم 07)9(، وابن حزم يف املحىل ))/7)).
))) أول احلديث عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: اخرج مروان املنرب يف يوم عيد وبدأ باخلطبة 
خيرج  يكن  ومل  عيد  يوم  يف  املنرب  أخرجت  السنة  خالفت  مروان  يا  فقال:  رجل  فقام  الصالة  قبل 

وبدأت باخلطبة قبل الصالة ومل يكن يبدأ هبا فقال أبو سعد: من هذا؟ فقالوا: هذا فالن ابن فالن.
قال: أما هذا فقد قىض ما عليه. سمعت رسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغريه   

بيده فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن«.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم باب األمر والنهي ))/)))، رقم 0)))(، والرتمذي يف   
سننه كتاب الفتن باب ما جاء يف تغيري املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ))/9))، رقم )7))(، 
والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب اإليامن ورشائعه باب تفاضل أهل اإليامن ))/)))، رقم 
)500(، وابن ماجه يف سننه ))/0)))، رقم ))0)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/0)، رقم 
))0))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب الرب واإلحسان باب الصدق واألمر باملعروف والنهي 
املنكر ))/))5، رقم 07)(، وأبو يعىل يف مسنده ))/)))، رقم )0))(، والبيهقي يف  عن 

السنن الكربى كتاب صالة العيدين باب يبدأ بالصالة قبل اخلطبة ))/)9)، رقم 5997).
))) يف و: فأقسموها، ويف ز: فأقسموهنا.

))) يف ز: فأخذه.
))) هذا معنى احلديث أما لفظه فهو من طريق النعامن بن بشري قال: قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل القائم عىل 
حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم 
أنا  لو  فقالوا:  املاء فمروا عىل من فوقهم آذوهم.  إذا استقوا من  الذي يف أسفلها  أسفلها فكان 
خرقنا يف نصيبنا خرقا فاستقينا منه ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن 

اخذوا عىل أيدهيم نجوا مجيعا«.
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الف�سل الثالث 

 في الآثـــــار 

عنه  اهلل  ريض  قال أبو سعيد))) رمحه اهلل قد روي عن أيب }بكر))){ الصديق 
أنه))) كان خطيبًا فقال: يا أهيا الناس ال تؤولوا هذه اآلية عىل غري تأويلها وهي 
املعنى  إنام  ڃ)5)﴾.  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ﴿ تعاىل))):  قوله 
يف ذلك ال يرضكم ضاللة من ضل عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا 

انتهى. اهتديتم }أنتم))){ لذلك. 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب الرشكة باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه ))/)))،   
مسنده  يف  أمحد  واإلمام   ،)((7( رقم   ،(70/(( الفتن  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)(((( رقم 
واألمر  الصدق  باب  واإلحسان  الرب  كتاب  صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)((((7 رقم   ،(((/((
باملعروف والنهي عن املنكر ))/))5، رقم )9)(، واحلميدي يف مسنده ))/09)، رقم 9)9(، 
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب آداب القايض باب ما يستدل به عىل أن القضاء وسائر أعامل الوالة 

مما يكون أمرا بمعروف أو هنيا عن منكر من فروض الكفايات )0)/)9، رقم 9975)).
))) العالمة حممد بن سعيد الكدمي الناعبي أبو سعيد تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.

))) سقط من: و.
))) يف ب: أن.

))) يف هـ، و، ز: وهي قول اهلل عز وجل.
)5) املائدة 05)

))) سقط من: ج.
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وكذلك يف السرية))) عن الشيخ حممد))) بن حمبوب ريض اهلل عنه فيام يرفع 
أبا  أن  بلغنا  قد)))  فقال))):  عليه  اهلل  األكرب رضوان  الصديق  إىل  اخلرب  هذا  من 
ال  الناس  أهيا  يا  فقال:  املنرب:  عىل  اآلية  هذه  ذكر  عنه  اهلل  ريض  الصديق  بكر 
يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  فإين  فتضلوا  تأويلها  غري  عىل  اآلية  هذه  تؤولوا 
عىل هذه األعواد: »ما ترك قوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال عمهم)5) 
اهلل بعقاب)))«. ويف بعض الروايات)7): »إال يوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من 

عنده«. انتهى.

بنار وقعت يف هذا  وقال عمر))) بن اخلطاب ريض اهلل عنه: ألن)9) أسمع 
املسجد يعني)0)) مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأحرقت ما أحرقت أيرس عيّل من أن 

الفقه  يف  وهي  املغاربة  ألصحابنا  ووجهها  الرحيل  بن  حمبوب  بن  حممد  العالمة  كتبها  سرية   (((
والسياسة الرشعية.

))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.
))) يف هـ، و: قال.

))) يف هـ، و، ز: فقد.
)5) يف ج، و، ز: أعمهم.

))) أخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم باب األمر والنهي ))/)))، رقم ))))(، والرتمذي 
يف سننه كتاب الفتن باب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر ))/7))، رقم ))))(، وابن 
الفتن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/7)))، رقم 005)(،  ماجه يف سننه كتاب 
املائدة  التفسري سورة  كتاب  الكربى  السنن  والنسائي يف  أمحد يف مسنده ))/7)))(،  واإلمام 
))/)))، رقم 57)))(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )7/)50، رقم ))75)(، وعبد بن محيد 
يف مسنده ))/9)، رقم )(، وسعيد بن منصور يف سننه ))/))))، رقم 0))(، والبزار يف 

مسنده ))/5))، رقم 5)). 
)7) يف هـ، و، ز: الرواية.

))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
)9) يف د: ألين.

)0)) يف أ، ب، ج: أعني.
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أسمع ببدعة ال مغري هلا))).

ومن جامع ابن))) جعفر عن بالل))) بن سعد أنه قال: »اخلطيئة إذا خفيت مل 
ترض إال صاحبها وإذا ظهرت ومل تغري رضت العامة)))«.

وقال عمر)5) بن عبد العزيز: إن اهلل ال يأخذ العامة بعمل اخلاصة فإذا ظهرت 
املعايص فلم تنكر ومل تغري أخذت العامة واخلاصة.

ويف جوابات))) أيب احلواري)7): فالذي حفظنا من قول املسلمني: أن األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر واجب عىل مجيع املسلمني.

))) أخرجه اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري )7/)5، رقم )))).
))) يف ج، د: بن.

أهل  شيخ  الدمشقي  عمرو  أبو  الواعظ  الرباين  اإلمام  التابعي  السكوين  متيم  بن  سعد  بن  بالل   (((
أبيه وعن معاوية وجابر بن عبد اهلل وهو قليل احلديث روى عنه األوزاعي  دمشق حدث عن 
املوعظة  بليغ  العزيز وكان  بن عبد  بن جابر وسعيد  يزيد  بن  الرمحن  العالء وعبد  بن  اهلل  وعبد 

حسن القصص نفاعا للعامة تويف يف والية هشام بن عبد امللك.
))) احلديث من رواية أبى هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا خفيت اخلطيئة مل ترض 

إال صاحبها وإذا ظهرت فلم تغري رضت العامة«.
رواه الطرباين يف األوسط وفيه مروان بن سامل الغفاري وهو مرتوك.  

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )5/)9، رقم 770)(، والبيهقي يف شعب اإليامن ))/99،   
رقم )0)7).

)5) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القريش اخلليفة الصالح واإلمام العادل راجع 
ترمجته يف هامش اجلزء التاسع.

النسخة: ب جوابات أيب  الرتاث يف مخسة أجزاء وورد يف  ))) أي جامع أيب احلواري طبعته وزارة 
سعيد احلواري وهو خطأ.

)7) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.
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الشيخ بشري))) بن حممد بن حمبوب رمحهم))) اهلل قال: فاملنكر  ويف سرية))) 
فعله  نفل)))  فيام  ونفل  فعله  فيام فرض  باملعروف فرض  إنكاره واألمر  واجب 
وأيضًا  بحجتها  عذرهم  وقطع  هبا  ذوهيا  نفع)5)  اهلل  أعظم  التي  العقول  بداللة 
بشهادة آيات الكتاب احلكيم يف تبياهنا وسنة الرسول يف برهاهنا وإمجاع))) األمة 

يف إيامهنا. انتهى.

اجلهاد  وعن عيل)7) بن أيب طالب قال: أول ما تغلبون عليه }من))){ اجلهاد 
بأيديكم ثم اجلهاد بألسنتكم ثم اجلهاد بقلوبكم فإذا مل يعرف القلب)9) املعروف 

ومل ينكر املنكر نكس فجعل أعاله أسفله)0)).

))) مل أجد يف الكتب املرتمجة للعالمة بشري بن حممد ذكر للسرية املشار إليها هنا ولعل املقصود هبا 
كتاب املحاربة وهو خمطوط.

))) العالمة أبو املنذر بشري بن العالمة حممد بن العالمة حمبوب الرحيل بن سيف بن هبرية القريش 
املخزومي كان هو وأخوه العالمة عبد اهلل بن حممد بن حمبوب والد اإلمام سعيد بن عبد اهلل من 
كبار علامء عامن والغاية يف العلم والفضل يف أهل زماهنم ومن قواعد الشيخ بشري املأثورة عنه 
قوله: ترك النكري ملن له النكري حجة وإظهار النكري حجة. ألف كتبا كثرية غاب أكثرها منها كتاب 
اخلزانة يقال إنه يف سبعني سفرا وكتاب البستان يف األصول وكتاب الرضف يف التوحيد وحدوث 

العامل وكتاب املستأنف. وله كتاب املحاربة وهو خمطوط.
عاش يف القرن الثالث اهلجري وتاريخ والدته جمهول وكذلك تاريخ الوفاة ويقال إن وفاته كانت   

بعد عزل اإلمام الصلت بن مالك وكان ذلك سنة )7) هـ.
))) يف ب، هـ، و، ز: رمحهام.

))) يف ب، د، هـ، ز: ونقل فيام نقل.
)5) يف د: نقع.

))) تقدم تعريف مصطلح االمجاع لغة ورشعا يف اجلزء الثاين.
)7) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.

))) سقط من: و.

)9) يف و: القلت.
)0)) احلديث موقوف عىل عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه وهو من رواية أبى جحيفة عن اإلمام عيل 
ولفظه عند البيهقي يف السنن: »كان اجلهاد ثالثة فأول ما يغلب عليه اليد ثم اللسان ثم القلب 



(5 كتاب اإغاثة الملهوف

املالئكة  إىل  أوحى  وتعاىل  تبارك  اهلل  »إن  ويف األثر قيل واهلل }أعلم))){: 
أن ينزلوا عىل أهل قرية فيهلكوهم))) فلام نزلت املالئكة وجدوا قومًا يف املساجد 
واهلل بذلك أعلم فعرجت))) املالئكة فقالوا: إهلنا أرسلتنا أن هنلك أقوامًا وهو 
يغضبوا  مل  أولئك  فابدءوا  بأولئك  تعاىل أعلم هبم فأوحى اهلل }تعاىل))){ إليهم: 

يل ولكنهم شاربوهم وواكلوهم)5)«.

وفيام أرجو أنه من سرية الشيخ حممد بن حمبوب رمحه اهلل قال: وبلغنا أنه ملا 
دمائهم  بسفك)7)  عليهم  نرص)))  بخت  بتسليط  إرسائيل  بني  عىل  البالء  طال 
بعضهم  قال  ديارهم  من  وإخراجهم)))  أمواهلم  وغصب  نسائهم  بطون  وبقر 
قال:  البالء  هذا  من  الفرج  إليه  ونطلب  باهلل  نستغيث  حتى  تعالوا  لبعض: 
فتطهروا وطهروا ثياهبم وصاموا وخرجوا إىل الصحراء فصلوا ما شاء اهلل ثم 
اجلبار  الظامل  العدو  هذا  علينا  سلطت  إنك  رب  يا  فقالوا:  اهلل  وناجوا  ابتهلوا 
يسومنا سوء العذاب فقد بقر بطون النساء وسفك الدماء وسبى الذرية وأنت 

فإذا كان القلب ال يعرف حقا وال ينكر منكرا نكس فجعل أعاله أسفله«.
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )7/)50، رقم )757)(، وابن عبد الرب يف التمهيد )))/)))(،   
رقم   ،90/(0( الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)((( رقم   ،70/(( الفتن  يف  محاد  بن  ونعيم 

.((99(9
))) سقط من: ج.

))) يف و: فهلكوهم.
))) يف و: فرجعت.

))) سقط من: ز.
)5) مل أعثر له عىل ختريج.

بينه وبني فرعون مرص عدة  امليالد وقد نشبت  بابل سنة 05) قبل  الكلدانيني ويل عرش  ))) ملك 
حروب وهو الذي استوىل عىل بيت املقدس إذ غزاه مرتني وخربه وسبا من بقي حيا من اليهود.

)7) يف أ: يسفك، ويف هـ: سفك.
))) يف هـ، و: وأخرجهم.



تمهيد قواعد الإيمان ((

أعلم به منا فأوحى اهلل إليهم _ وينبغي أن يكون وحي إهلام _ إين كذلك أفعل 
إذا غضبت)9) عىل قوم سلطت عليهم من هو أرش منهم)0))«.

ويف خرب آخر: إهنم قالوا: »يا رب سلطت علينا هذا الكافر ومن معه ونحن 
أوالد أنبيائك ونحن عىل حال نعرفك وهم ال يعرفونك فأوحى }اهلل)))){ تبارك 

وتعاىل إليهم)))): إذا عصاين من يعرفني سلطت عليه من ال يعرفني))))«.

بني  بعاصيكم حتى ال أعىص عالنية  آخر: »آلخذن مطيعكم  ويف حديث 
}اهلل)))){  فأوحى  قال:  والسقيم  الربيء  فينا  إن  يا رب  فقالوا:  قال:  أظهركم 
بالعداوة، وإما ساكت  بارزين  قد  إما عدو  السقيم  الربيء وأيكم  أيكم  إليهم: 
راض)5)) غري مغري وال منكر قال: فقالوا: يا رب فإنا قليل من كثري فأوحى اهلل 
إليهم: أفجهلتم جاليل وقدريت أن أنرص)))) القليل عىل الكثري أو)7)) أتوفاهم إىل 

ثوايب وجنتي فعلموا أن احلجة قد قامت ودحضت حجتهم))))«.

دون  من  ويف األثر أيضًا ما معناه: أن راعيًا كان يأيت شاة }له)9)){ شهوة 

)9) يف ج: إن اغضبت.
)0)) مل أجد له خترجيا وكثري من أخبار بني إرسائيل يوردها أصحاب السري والتفاسري وال يوصلوها 

بسند متصل ويف أحيان كثرية يذكروها بال إسناد.
)))) سقط من: ز.

)))) يف هـ، و: فأوحى إليهم اهلل تبارك وتعاىل. 
)))) مل أجد له خترجيا.

)))) سقط من: أ.

)5)) يف د: وأظن.
)))) يف ب: أبرص.

)7)) يف ز: و.
)))) مل أجد له خترجيا.

)9)) سقط من: ب.



(7 كتاب اإغاثة الملهوف

النساء فعلم بذلك أهل قريته فلم يغريوا عليه وواكلوه وشاربوه فخسف هبم 
والعياذ باهلل.

ويف الغزاليات))): أوحى اهلل إىل يوشع))) بن))) نون: »إين مهلك من قومك 
أربعني))) ألفًا من خيارهم وستني ألفًا من رشارهم. قال: يا رب هؤالء األرشار 

فام بال األخيار؟ قال: إهنم)5) مل يغضبوا لغضبي وواكلوهم وشاربوهم)))«.

ويف القناطر املغربية عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال: »كان أهل قرية 
يعملون باملعايص وكان فيهم أربعة نفر ينكرون ما يعملون فقام)7) أحدهم فقال: 
إنكم تعملون كذا وكذا فجعل ينهاهم وخيربهم بقبيح ما يصنعون فجعلوا يردون 
فاعتزل  فغلبوه)9)  فقاتلهم  فسبوه  }فسبهم))){  قبح أعامهلم  عليه وال يدعون 

))) نسبة لإلمام أيب حامد الغزايل ويعني به هنا كتابه الشهري إحياء علوم الدين وهو من أشهر كتب 
املواعظ حتى قال فيه بعضهم: لو ذهبت كتب اإلسالم وبقي اإلحياء أغنى عام ذهب وهو مرتب 
عىل أربعة أقسام: ربع العبادات وربع العادات وربع املهلكات وربع املنجيات ويف كل منها عرشة 

كتب.
))) يف ج: يوسع.

))) يف أ، ب، ج: ابن.
))) يف مجيع النسخ عدا ج: أربعون.

)5) يف و: ألهنم.
))) أخرجه البيهقي يف الشعب عن الوضني بن عطاء الشامي قال: »أوحى اهلل عز وجل إىل يوشع 
بن نون أين مهلك من قومك مائة ألف أربعني ألفا من خيارهم وستني ألفا من رشارهم قال: يا 
رب هتلك رشاراهم فام بال خيارهم؟ قال: إهنم يدخلون عىل األرشار فيؤاكلوهنم ويشاربوهنم 

وال يغضبون بغضبي«.
رقم   ،5(/7( اإليامن  شعب  يف  والبيهقي   ،)((0/((( التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  أخرجه   

.(9(((
)7) يف ج: فقال.

))) سقط من: هـ.
)9) يف و: فقاتلهم فقاتلوه فغلبوه.



تمهيد قواعد الإيمان ((

ثم  فغلبوين  وقاتلتهم)))  فسبوين  وسببتهم)))  فعصوين  هنيتهم  إين  اللهم  وقال: 
اللهم  قال:  ثم  فاعتزل  يطيعوه فسبهم فسبوه  فلم  فنهاهم  قام اآلخر  ثم  ذهب 
لغلبوين)5) فهو  قاتلتهم  إين هنيتهم فلم يطيعوين فسبيتهم))) فسبوين و}لو))){ 

مقتىض قياد احلديث.

قال: ثم ذهب ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه فاعتزل عنهم. وقال: إين 
هنيتهم فلم يطيعوين ولو سببتهم))) لسبوين ولو قاتلتهم)7) غلبوين ثم ذهب }ثم 
ولو  لسبوين  سببتهم)9)  ولو  لعصوين  هنيتهم  لو  إين  اللهم  فقال:  الرابع  قام))) 
الرابع أدناهم منزلة وقليل  كان  مسعود  ابن  قاتلتهم غلبوين ثم ذهب)0)){ قال 

}فيهم)))){ مثله))))«.

الذي  قال:  إليك؟  أحب  عبادك  أي  رب  »يا  السالم:  عليه  موسى  وقال 
يغضب إذا أوتيت حمارمي كام يغضب النمر لنفسه))))«.

))) يف ب، ج، د، هـ، و: وسبيتهم.
))) يف ب: فقاتلتهم.

))) كذا يف مجيع النسخ والصواب )فسببتهم(.
))) سقط من: و.

)5) يف و: فغلبوين.
))) يف ب، ج، د: سبيتهم.

)7) يف د: قابلتهم.
))) يف ب: قال.

)9) يف ج: سبيتهم.
)0)) ما بني املعقوفني سقط من: د.

)))) سقط من: و.
)))) مل أجد له خترجيا.

)))) حديث رشيف من طريق أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أن موسى قال: يا رب 
اخربين بأكرم خلقك عليك؟ فقال: الذي يرسع يف هواي ارساع النرس إىل هواه والذي تكلف 



(9 كتاب اإغاثة الملهوف

ليسلطن  أو  املنكر  عن  وتنهون  باملعروف  »لتأمرن)))  الدرداء))):  أبو  وقال 
جيل))) كبريكم وال)5) يرحم صغريكم ويدعوا  ال  جائرًا  سلطانًا  }اهلل))){ عليكم 
عليه خياركم فال يستجاب هلم دعاء ويستنرصون فال ينرصون ويستغفرون فال 

يغفر هلم)))«.

ويف األثر: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر جندان من جنود اهلل فمن 
نرصمها نرصه اهلل ومن خذهلام خذله اهلل.

القيامة  يوم  ينصبان  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  }إن)7){  ويقال: 
ويكونان صورتني يشهدان ويشفعان. وهذا ختام ما يرس))) اهلل من الكالم يف 

هذا املقام وإال فاآلثار أكثر من أن حتىص وهلل احلمد واملنة.

النمر  انتهكت حمارمي غضب  إذا  يغضب  والذي  بالناس  الصبي  يكلف  كام  الصاحلني  بعبادي 
لنفسه فإن النمر إذا غضب مل يبال اقل الناس أم كثروا«. ويف الباب عن رجل من قريش.

أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه )7/)7، رقم )))))(، ومعمر بن راشد يف اجلامع )))/)0)،   
الزهد ))/)7)، رقم  الزهد ))/)7، رقم )))(، وهناد يف  املبارك يف  رقم 5))0)(، وابن 
رقم   ،(((/(( األوسط  املعجم  يف  والطرباين   ،)75/(( الزهد  يف  عاصم  أيب  وابن   ،)(((

9)))(، والبيهقي يف شعب اإليامن )7/)7، رقم 0)95).
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.

))) يف ج، د: لتأمرون.
))) سقط من: ج، د.

))) يف و: ال حيل.
)5) يف هـ: ومل.

))) تقدم ختريج احلديث وهو من رواية غري أيب الدرداء ريض اهلل عنه ومل أجده عنه وهذا لفظه من 
ليسلطن  أو  املنكر  ولتنهن عن  باملعروف  »لتأمرن  قال:  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  اهلل  أيب هريرة ريض  رواية 

عليكم رشاركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب هلم«.
ويف الباب عن حذيفة بن اليامن وعمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالب وعائشة ريض اهلل عنهم.  

)7) سقط من: ب.
))) يف ب، ج: يرسه.



تمهيد قواعد الإيمان (0

أال وإين عىل أثر مجيع ذلك ألقول: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد 
ثبت أصلهام من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله))) ملسو هيلع هللا ىلص وآثار العلامء مع))) اإلمجاع 

عىل ذلك وشاهد العقل السليم فال يامري فيه ذو بال وال جيحده عاقل بحال.

الرشيعة  وعامد)))  الدين  قطب  أنه  احلق  بنور  فعلمت  فيه  تأملت  قد  وإين 
وقرة  والدنيا  الدين  ومالك  اهلدى  وبرهان)))  الرسالة  وترمجان  النبوة  وسيف 
عني العلامء ومطمح أبصار احلكامء ومبلغ أرباب العظامء ومرضاة رب األرض 
والسامء وهل يبلغ عاقل يف كامل عقله من كنه جالله ذلك وفضله إال الشهادة 
بأنه الرتبة)5) التي تتقارص عن اإلحاطة بكنه جاللتها))) األفهام وترتاجع)7) عن 

احلوم حول محى ساحة عظمتها األوهام.

أّهل ينكر ذلك إال من خفيت عليه أنوار احلقائق وعميت عني بصريته عن 
رؤية مدارك ما هبا من الدقائق وإال فقد))) قام شاهد الربهان بام ظهر للعيان من 
ترصيح املقال وتلويح)9) شواهد احلال وبروز أسطار رسوم األنوار باألقالم)0)) 
أصحاب  بالفهوم  يقرؤها  اخلليقة  املظاهر  صفحات  عىل  احلقيقة  حلكمة)))) 

))) يف و: وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
))) يف ب: زيادة )عىل( بعد العلامء.

))) يف ب: وعامر، ويف د: وعامرة.
))) يف و: وبرها.

)5) يف أ، ب، د: الزينة، ويف ز: الريبة.
))) يف و: جالله.

)7) يف هـ: وتراجع، ويف ز: ويراجع.
))) يف و: قد.

)9) يف و: ويلوح.
)0)) يف ز: باألقدام.

)))) يف هـ، ز: احلكمة، ويف و: واحلكمة.



(( كتاب اإغاثة الملهوف

ألهل  الربانية  باإلشارة  التكليف  أنواع  تعريف  إىل  هبا)))  فيهتدون  احللوم 
زاغ)))  العقول النورانية فيسلكون بسوي املنهاج املستقيم وهيدون }به))){ من 

باالعوجاج السقيم.

ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعاىل:  قوله  بداللة  الكريم  رهبم)))  ذلك  يف  وإمامهم 
ڇ)5)﴾ فهم يف طرب االستامع ونشوة اإلتباع من هذا السامع حتى غابوا 
عن النقول إىل شاهد العقول فعلموا بنور اليقني عظم العناية اإلهلية هبذا الشأن 
إذ))) شاهدوا بالعيان أنه ما أنزل الكتب)7) الساموية وال أهبط))) األرواح امللكية 
وال أرسل الرسل البرشية وال جعل النبوة والعلم واإلمامة مجيعًا إال لبيان أمره 

وهنيه وكل ما أمر به فهو املعروف وكل ما هنى عنه فهو املنكر املخوف.

حوى من  وما  العرش  فإن  حرج  وال  شئت  ما  فقل  }وبعد ذلك)9){ 
﴿ڇ  لذاك  إال  خيلق  مل  واألمالك  األفالك  ومجيع  والكريس  والسامء  األرض 
بينهام العبني))))﴾ وإن  )0)) ڇ ڍ ڍ ڌ واألرض وما  ڇ ڇ 

))) يف هـ، و، ز: به.
))) سقط من: أ، ب، ج، د.

))) يف ب: زاع.
))) يف أ، ب: الرب.

)5) النحل 90
))) يف ب: إذا.

)7) يف و: الكب.
))) يف ج: هبط.

)9) سقط من: و.
)0)) يف ج، د: السموات.

)))) األنبياء ))
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العقول  أهل  عىل  األنوار  فيض)))  الختالف  ذلك  مدارك  يف  األفهام  تفاوتت 
واألرسار وإنه عىل شدة ظهوره خيجل الشمس بأوائل نوره وإن كاد خيفى يف 
بيننا  كلمة سواء  إىل  تعالوا)))  عليكم  فتلطف هبم وقل سالم  العمى  أهل  عني 

وبينكم نتبع األئمة))) يف إصالح األمة.

وإماتة  احلق  كلمة  إلظهار  إال  أنزل  فهل  تعاىل  اهلل  كتاب  الثاين  اإلمام  فإن 
الباطل فال))) سبيل إىل غري نعم يف اجلواب فإن ما سواها خارج عن الصواب 
آية منه  فذلك هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهبذا يستدل عىل أن كل 
توراة  من  الساموية  الكتب  سائر  وكذلك  العظيم  األصل  هذا  بثبوت  شاهدة 
ورصيح  احلال  بلسان  وإنجيل وزبور وصحف فإهنن عىل }ذلك)5){ شواهد 

املقال.

واإلمام الثالث: مالئكة اهلل فإهنم أول من أمر وهنى من املخلوقني بداللة أن 
ناموسهم األعظم هو منفذ األمر والنهي من السامء إىل األرض))) }واسطة)7){ 
بني اهلل وعباده ثم إن طائفة منهم ال يزالون قيامًا عىل البرش أمرًا وهنيًا بداللة ما 
جاء يف احلديث الصحيح: »إن كل مكلف قد وكل اهلل به ملكًا يسمى امللهم يأمره 

باخلري ويزين له أنواع الطاعة وينهاه عن الفحشاء واملنكر }والفساد))){ )9)«.

))) يف ج: بعض.
))) يف ج: وقل تعالوا.

))) يف أ: األمتة.
))) يف د: وال.

)5) زيادة يف: ج.
))) يف ج: من السامء واألرض.

)7) سقط من: ب.

))) سقط من: ب.
)9) مل أجد له خترجيا.
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باملعروف  ليأمر  إال  يبعث  مل  فإنه  واإلمام الرابع: حممد }رسول اهلل))){ ملسو هيلع هللا ىلص 
وينهى عن املنكر وإال فال معنى إلرساله لغري ذلك وكفى ما أوردناه من مقاله 
نار))) عىل علم  تصديقًا لصحة حاله وإن اتصافه بذلك ألشهر يف }احلق))){ من 
وأنور من وجه البدر يف دياجري الظلم وبذلك فقل جزمًا يف ثالثامئة وثالثة عرش 
رسواًل منهم آدم ونوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وموسى الكليم وإن تطلب))) 
املزيد زدناك وإن عدت حماورًا أفدناك فإن أئمة هذا املقام أربعة وعرشون ألف 
نبي وثامنامئة)5) نبي ومن حتت أيدهيم من احلواريني والعلامء والربانيني مجيعًا ال 

حييص عددهم إال اهلل تعاىل.

واإلمام اخلامس: يف هذا املقام: أبو بكر وعمر ومن بعدهم }من))){ أئمة 
املسلمني إىل يوم الدين سريهتم شاهرة وأخبارهم يف احلق ظاهرة)7).

واإلمام السادس ألهل هذا املقام: علامء املسلمني األعالم فإهنم اهلادون إىل 
الصواب والقائمون بالسنة والكتاب.

باملعروف  يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  مجيعًا  املؤمنون  السابع:  واإلمام 
وينهون عن املنكر.

﴿ۉ  تعاىل:  قوله  بداللة  الصاحلات،  األعامل  مجيع  الثامن:  واإلمام 

))) سقط من: د.

))) سقط من: و.
))) يف و: نا.

))) يف و: طلب، ويف ز: طلبت.
)5) كذا يف: أ، ب، د،، هـ، و، ز، ويف ج: وثالثامئة، ولعل الصواب )ومائة ألف(.

))) سقط من: ب.
)7) يف و: طاهرة.
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ې ې ې ې ى)))﴾ وقد طال بنا املقال يف هذا املجال))) 
إيضاحًا ألهل النظر وكشفًا ألهل العقول والفكر عسى أن يتولج منه يف قلب 
غافل عنه راغب يف إحياء الدين قادر عليه يف احلني فيطربه))) ما يسمع ويشمره 
ألن يتبع سبيل ما مىض عليه األنبياء والرسل واألولياء واألئمة والعلامء والزهاد 
واألتقياء فكيف بام))) تعنت)5) به األمالك وقد أمر اهلل اجلميع بذاك))) فلينظر فيه 
العاقل وليدرج)7) نفسه يف ميزان اإلنصاف الفاصل))) واهلل ويل التوفيق)9) بمنه 

وكرمه.

))) العنكبوت 5)
))) يف و: املحال.

))) يف ب: فبطربه.
))) يف ج: فكيف به بام.

)5) يف أ، ب، ج، د: لقنت.
))) يف ج، و: بذلك.

)7) يف أ، ب، ج: وليدرك.
))) يف أ، ب، د، و: الفاضل.

)9) يف د: واهلل املوفق.
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الباب الثاني)1) 

فيمن يلزمه اأو ل يلزمه وهل ي�سعه جهله اأو ل

وفيه ف�سول

))) يف أ، ب، ج، د: الفصل الثاين.
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الف�سل الأول

في ك�سف حقيقة المعروف والمنكر من حيث الإجمال

قيل يف األثر: إنام سمي املعروف معروفًا ألن القلوب تعرفه وتشهد له بموافقة 

الصواب فال تنكره بخالف املنكر فإن العقل السليم شاهد بإنكاره مشمئز منه 

نافر عنه كأنه الغريب املستنكر ما له عرفان به يذكر وهذا املعنى صحيح ولكن 

هو خاص بام صار مألوفًا أو))) قامت به حجة العقل وأما يف سوامها فقد ينكره 

عقل العاقل وال يقوم به إال بعد قيام احلجة الرشعية عليه فيها))) يعرف جزمًا أن 

ما خالفها فهو املنكر وما وافقها فهو املعروف وكل منهام))) عىل نوعني ال غري.

فاألمر باملعروف إما))) الزم وإما وسيلة واألصل اجلامع يف ذلك قوله تعاىل: 

﴿چ چ چ ڇ ڇ)5)﴾.

))) يف أ، ب، ج، و: و.
))) يف ب: فيام.
))) يف ز: منها.
))) يف د: وإما.
)5) النحل 90



تمهيد قواعد الإيمان ((

شامل  وذلك  تركه  عىل  العقاب  يلزم  }ما))){  فعل  عن  عبارة  فالعدل: 
لكل فريضة من صالة وزكاة وصيام وحج وجهاد وغري ذلك من واجبات))) 

الرشيعة واحلقيقة مجيعًا.

واإلحسان: عبارة عن الوسائل التي يف القيام هبا نيل الثواب و}ما))){ عىل 
تاركها يشء من العقاب وما بني الطرفني حمل السنن واآلداب.

فالنوع األول من العدل هو الالزم))) أن يؤمر به فاألمر به فريضة من اهلل 
العزيز احلكيم والنوع الثاين من اإلحسان هو املندوب إىل األمر به تفضاًل من 
تاركه  وكان  الوجوب  وقارب  الطرفني  بني  اعرتض)5)  وما  الكريم  الواهب 
خسيس املنزلة فاألمر به كذلك يف مداناة الوجوب أيضًا وتركه أيضًا مع القدرة 
عليه من خسة احلال وإن قارب املندوب أحلق به يف األمر وليس لآلمر أن يلزم 

الناس ما ال يلزم ولكن يأمر به ندبًا وترغيبًا وحتريضًا.

وهكذا القول يف املنكر فإنه عىل نوعني أيضًا: أحدمها))) واجب الرتك وإنه 
لعىل قسمني: كبائر وصغائر فالكبائر مطلقًا واجب إنكارها واألصل يف ذلك 
قوله تعاىل: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ)7)﴾ فقيل: إن الفحشاء ما اشتد 
قبحه من الكبائر كالزنى ورشب اخلمر وقتل النفس وقيل: كل كبرية فهي من 

الفحشاء.

))) زيادة يف: أ، ب.
))) يف و: الواجبات.

))) سقط من: و.
))) يف ج: هو من الالزم.

)5) يف و: أتعرض.
))) يف و: احدها.

)7) النحل 90
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مما  كالمها)))  ألن  مجيعًا  والصغري  للكبري  شامل  لفظه  إطالق  عىل  واملنكر 
جيب الرتك به وجوبًا وكل واجب الرتك فهو منكر الفعل كام أن كل منكر الفعل 

واجب الرتك.

وإذا ثبت أن كل ما ينكره القلب السليم فهو املنكر فلفظة املنكر تشمل كل 
مكروه وشبهه ومشكوك فيكون النهي واجبًا يف موضع وجوبه ومندوبًا إليه يف 

غري موضع الوجوب وكذلك األمر يف تقسيمه.

وكل ما ندب إىل تركه فالنهي عنه من اإلحسان ألنه يف مقابلة األمر باملندوب 
اآلية)))  هذه  من  الوجيزة)))  الكلامت  هذه  إىل  وانظر  بضده  يعرف  قد  واليشء 
الرشيفة كيف احتوت عىل مجيع األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجوبًا وندبًا 
كتقديم  وهناية  بداية  الرتتيب  يف  والتدريج  النسق  وحسن  وتفصياًل  وإمجااًل 
عىل  منه  اخلاص  عطف  ثم  مندوبه  لكامل  به  اإلحسان  وإحلاق  لوجوبه  العدل 
مفيد العموم تعظياًم حلق القربى والرحم وتفهياًم لدفع التنافر والتشاجر وترغيبًا 
يف إصالح ذات البني واستبقاء املودة واأللفة ملا يرتتب عىل ذلك من عظيم))) 
أواًل  الفواحش  برفع)5)  العناية  بالنهي وإظهار عظم  األمر  مطابقة  ثم  املصالح 
ثم مطلق املنكر ثانيًا عطف عموم عىل خصوص ثم بالعكس عطف البغي عىل 
للتنبيه)7)  بأن يذكر قساًم وحده  بأنه لعظم شأنه كالذي يستأهل)))  إيذانًا  املنكر 

عليه فسبحان من أيت جوامع الكلم.

))) يف ج: ألن كال منهام.
))) يف د: الوخرية.

))) يف أ، ب، ج: اآليات.
))) يف و: عظم.

)5) يف ج: بدفع، ويف و: يرفع.
))) يف ج: يتساهل.

)7) يف ب: التنبيه.
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ال  البحر  هو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أن  عىل  يستدل  قد  وهبذا 
ساحل له وال قعر، فإنه شامل جلميع أنواع الرشيعة واحلقيقة باإلمجاع من توحيد 
وعبادات وعادات ومهلكات ومنجيات وأحكام وحدود يف نفس أو مال فمن 
الذي يطمع يف استيفاء مجيع الوجوه فيه من مسموع ومنظور وملموس ومعقول 

إىل غري ذلك.

وهبذا تعرف))) أن ما))) تعرضنا لذكره ليس هو إال نموذجًا للقياس أو))) 
توضيحًا ملبهم))) حيذر منه االلتباس وإال فال سبيل هنا إىل تفصيل)5) مجيع أبوابه 
ومقدماته فكيف بحرص))) وجوهه وأنواع كلامته فلربام يفنى الزمان وال حييط 

هبا إنسان ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ)7)﴾.

  

))) يف د، و، هـ: يعرف.
))) يف ج، د: أنام.

))) يف ج: و.
))) يف ج، و، ز: ملهم.

)5) يف و: تفضيل.
))) يف ب: حترص، ويف ج، د: حيرص.

)7) العنكبوت ))
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الف�سل الثاني

}في)1){ بيان الآمر والناهي والماأمور والمنهي)2) 

وال خيفى أن مطلق ما أسلفناه من بيان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
للرشيعة  عامًا  لكونه  }مجيعًا)5){  والباطن  للظاهر)))  شامل  كالم  }أنه))){ 

واحلقيقة من االعتقادات والنيات واألقوال واألعامل طرًا.

وقد  واملأمور  اآلمر  الختالف  وعموم  خصوص  عىل  إال  يصح  ال  وذلك 
يعرف بالعقل والنقل أن كل قريب حارض هو األحق باألمر من كل بعيد غائب 
ألن))) الفريضة احلارضة ال شك أبدى من الفريضة الغائبة إال إذا اختلف املحل 
وتعني تدارك البعيد إلنفاذه)7) مما جيب العذر به يف تأخري القريب إذا جاز تأخريه 

لظهور األصلح أو األقوى لدفع الوهن عن دين املسلمني أو ما يشبهه.

))) سقط من: ج.
))) يف ج: والناهي واملنهي واملأمور.

))) سقط من: أ، ب.
))) يف ب: الظاهر.

)5) سقط من: أ.
))) يف و: أن.

)7) يف أ، و: إلنفاده، ويف ج: إلنقاذه.
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وإذا تساوى املحل وجب األقرب فاألقرب فإن نفس املرء هلي أقرب إليه 
من كل أحد مطلقًا فاالبتداء هبا واجب فهي أول مأمور ومنهي وليس ألحد 

تضييع نفسه إلصالح غريه قطعًا.

التكليف  لثبوت  والنية  االعتقاد  عن  البحث  جيب  خاصة  املقام  هذا  ويف 
بالباطن والظاهر كليهام فال يغفل امرؤ عن مهلكات األخالق من شح مطاع 
دقائق  قنوط  من  وكرب  وحقد  وحسد  وغل  بالنفس  وإعجاب  متبع  وهوى 
و  واجلاه  والثناء)))  والشهرة  السمعة  و}حب))){  الرياء  من  اخلفي  الرشك 
كام))) ال بد له من التعني  القلوب  أمراض  من  أخواهتن  يف  }حب))){ الدنيا 

بأضدادهن من الدواء لعالج ما به من الداء فهن كالنصيحة والتواضع وحسن 
النية والرجاء واخلوف واخلشية والزهد والتقوى والقناعة واإلخالص واحتقار 
النفس واستقالل العمل وحب الدار اآلخرة ودوام الفكرة وحسن العربة وحمبة 
اهلل تعاىل وما يشابه)5) ذلك من املنجيات فكل واحدة منها جيب األمر هبا عىل 
من  أضدادها  }عن))){  لنفسه  النهي عليه)7)  املرء يف خاصة نفسه كام جيب))) 

املهلكات.

اإلرشاد  معنى  عىل  إال  عنها  والنهي  هبا  األمر  يكون  فال  غريه  يف  وأما 

))) سقط من: أ، ب، ج، د، ويف ز: وسمع حب السمعة.
))) يف و: والثاء.
))) زيادة يف: ج.

))) يف و: بام.
)5) يف أ، ب: شابه.

))) يف هـ زيادة بعد جيب: عن.
)7) يف و: عنه.

))) سقط من: هـ.
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والنصيحة))) والتعليم إال أن يظهر من أحد عن إقراره أنه هبا متصف فالواجب 
النصح له عنها واالستتابة منها ورده إىل سبيل اخلري ومنهاج اجلنة بام قدر عليه 
من النصيحة والعظة والقول بالتي هي أحسن إال أن يرص عىل ذلك استكبارًا 
فليعامل  الظاهرة  األحداث  ويأبى عنه نفارًا فيكون))) ذلك }واحدًا))){ من 
بمقتضاه ألن نفس اإلقرار باملعصية عىل غري معنى ما جيوز من االعرتاف معصية 

والنكري عىل مظهر املعايص واجب.

وهبذا قد يستدل عىل أن هذا النوع لعدم ظهوره ال جيب))) االحتساب فيه 
عىل الغري ولكنه واجب عىل كل مكلف يف خاصة نفسه سواء فيه العبد واحلر 

والذكر واألنثى وأما الظواهر فهذا موضع ذكرها.

  

))) يف ج: معنى اإلبشار النصيحة.
))) يف د: وكون.
))) سقط من: د.

))) يف و: ال حيب.
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الف�سل الثالث 

في المحت�سب على الغير 

واجب  فاالحتساب)))  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لألمر  املبارش  وهو 
فريضة من اهلل عىل من كملت فيه ستة رشوط: البلوغ والعقل واحلرية والقدرة 

والتوحيد وعدم االكتفاء عنه بغريه.

فال جيب عىل صبي لعدم التكليف لكن جيوز له بال وجوب عليه فال يمنع 
كالصالة  عليها  يثاب  قربة  نوع  ألنه  الصليب  وكرس  اخلمر  إراقة  من  الصبي 
والصيام واحلج وال عىل جمنون النحطاط التكليف))) عنه وال عىل عبد مملوك 
ألنه ال يقدر عىل يشء وليس له االشتغال بذلك عن خدمة مواله إال أن يكون))) 

التكليف. وثبوت  املانع  الرتفاع  عليه  مأذونًا له }فعسى أن))){ جيب 

وأما القدرة فهي الرشط األعظم النحطاطه عن العاجز عنه بمرض أو عذر 
من تقية عىل نفس أو مال فالنفس كأن يكون يف حمل اخلطر عىل نفسه أو ولده 

))) تقدم التعريف باحلسبة يف هامش اجلزء اخلامس.
))) يف و: التكيف.

))) يف د: تكون.
))) سقط من: د.
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أو قريبه))) خوفًا من قتل أو جرح أو رضب أو أرس أو تنقيص))) به يف عرض أو 
دين بحيث حيذره عىل نفسه أو امللتبس به من ولد أو قريب أو جار أو صاحب 
عىل  يقدر  وال  دفعه  عىل  يقوى  ال  حيث)))  قبله  من  عليه  الرش  تولد  خاف  إذا 
إنقاذهم بمنعه))) وال عىل مقاومة أهل املنكر بكرس شوكتهم وإمخاد نارهم وقطع 

أيدهيم وألسنتهم.

املنكر ومقاومة أهله ومنع نفسه وماله وعالئقه وجب  فإن قدر عىل تغيري 
األمر والنهي وإن قدر عىل تغيري املنكر وعجز عن منع نفسه أو ماله أو املتلبس)5) 
به مل جيب عليه ولكن جيوز له فيكون وسيلة ينال هبا الثواب عىل األمر والنهي 
وعىل الرضا والصرب والتفويض والتوكل وال يمنع منه ملخافة))) الرضر بداللة 

األمر عىل الصرب يف قوله تعاىل: ﴿ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ)7)﴾.

ثم انظر إىل موقع قوله تعاىل: ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)))﴾ ففيه من الشهادة 
برشف االحتساب يف هذا املحل ما)9) ال مزيد عليه ملن عرف مقام أويل العزم 
فإهنم لقليل من كمل الرجال)0)) يدل عىل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل اجلهاد كلمة 

))) يف أ، ب، ج، د: فرسه.
))) يف أ، ب: تنغيص.

))) يف و: حت.
))) يف ج: إنفاذهم بمنعه، ويف د: إنقاذه بنزعه.

)5) يف أ، ب، ج: امللتبس.
))) يف و، ز: املخافة.

)7) لقامن 7)
))) لقامن 7)

)9) يف أ، ب، ج، د: بام.
)0)) يف ج: الرجل.
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ما  إىل  وانظر  صاحبها)))«  عليها  يقتل  جائر  سلطان  عند  }تقال))){  عدل 
أسلفناه من احلديث الشاهد))) برشف هذا املقام.

إىل رسل اهلل تعاىل وبذل نفوسهم  فانظر  األحوال  شاهد  و}إن))){ شئت 
ويذكره  وينهاه  يأمره  األرض  يف  جبار  أعظم  إىل  منهم  الواحد  انبعاث)5)  يف 
وخيوفه ويقبح))) إليه حاله ويظهر له براهني احلق يف قوالب الصدق وكفى عن 
سريهم  ذكر  من  تدبره  ذكرهم واحدًا واحدًا فإن يف كتاب اهلل }تعاىل)7){ ملن 

وأخالقهم وآداهبم واجتهادهم ما ال مزيد عليه ملن تأمل ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ)))﴾.

))) سقط من: و.
))) احلديث رواه اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل يف املسند عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

بلفظ: »أفضل األعامل كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر«.
ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري وأيب أمامة وسمرة وأيب عبيدة بن اجلراح ريض اهلل عنهم.  

أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده باب يف عدة الشهداء ))/7))، رقم )))(، وأبو داود   
والنهي ))/)))، رقم ))))(، والرتمذي يف سننه كتاب  األمر  باب  املالحم  يف سننه كتاب 
الفتن باب ما جاء أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ))/)7)، رقم )7))(، وابن 
الفتن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ))/0)))، رقم ))0)(،  ماجه يف سننه كتاب 
واإلمام أمحد يف مسنده ))/)))، رقم )))))(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب البيعة فضل 
من تكلم باحلق عند إمام جائر ))/5))، رقم )))7(، والطرباين يف املعجم الكبري ))/)))، 
رقم 0)0)(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب آداب القايض باب ما يستدل به عىل أن القضاء 
وسائر أعامل الوالة مما يكون أمرا بمعروف أو هنيا عن منكر من فروض الكفايات )0)/)9، 

رقم )997)).
))) يف ب: الشاهر.

))) سقط من: و.
)5) يف هـ، و: انبعاثة.

))) يف و: ويفتح.
)7) سقط من: هـ، و، ز.

))) آل عمران )))
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نعم))) ال اختالف))) يف جواز بذل النفس هلل مع تيقن اهلالك إال عىل قول 
وجدناه }من حديث))){ الشيخ))) أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن بركة)5) متأواًل 
قوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہہ)))﴾ ورده الشيخ أبو سعيد رمحه اهلل حمتجًا 
اليسري منهم للجمع  العدد  املسلمني يف بروز  بأحوال األنبياء واملرسلني وسري 
بشاهد))) من احلديث الصحيح يف كلمة العدل واتفقا  سبق  ما  }الكثري)7){ مع 

عىل املنع إذا كان قصده إهالك نفسه ال لفائدة)9) فاملنع جمتمع عليه.

وعىل قصد االحتساب هلل ولو تيقن اهلالك فبذل النفس أفضل إال إذا كانت 
يف  سعيد  حياته أنفع للمسلمني فالكف أفضل هكذا من قول }الشيخ)0)){ أيب 

الوجهني وإنه لصحيح مليح.

نعم قد حيتاج إىل النظر ملا هو أعوز نفعًا وأرجى صالحًا الختالف املحل 
فهذا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قد كان بمكة بني ظهراين)))) املرشكني فلم يلزم إنكار املنكر إال 
باللسان دون اليد ألن ذلك مبلغ طوله ومل يؤمر بغريه)))) رعاية للمصلحة وقد 

))) يف هـ: ثم.
))) يف هـ، و، ز: ال خالف.

))) سقط من: هـ، و، ز.
))) يف هـ، و، ز: للشيخ.

)5) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.
))) البقرة 95)

)7) سقط من: ج، د.
))) يف هـ، و، ز: شاهدا.

)9) يف ج، د: فائدة. 
)0)) سقط من: أ، ب، ج، د.

)))) يف و: ظهران.
)))) يف و: لغريه.
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ذلك  عىل  منهم  واحتمل  احلال  شاهد  بمخالفتهم  وأظهر  باملقال  بينهم  صدع 
األذى وصرب عىل هيج العداوة والبغضاء ونيل املرضة من الشحناء حتى أعىل 
اهلل كلمته وأقام بالسيف حجته فهنالك))) كانت له القدرة الرابية واليد العالية))) 

وهلل احلمد واملنة.

وألجل تفاوت الناس يف القدرة عليه كانوا فيه عىل ثالث مراتب: قادر عىل 
اإلنكار باليد فواجب عليه تغيري املنكر كام سبق وعاجز عن اليد قادر عىل القول 
باللسان فالقول واجب عليه حيث يرجتى))) النفع وال خيشى الرضر وله يف ذلك 
بأمره بال توقع رضر عليه يف نفس وال مال  املنكر  يبطل  إما أن  أربع حاالت: 
فاالحتساب واجب وإما أن يبطل املنكر بأمره مع توقع))) الرضر عليه أو عىل 
متلبس به فهو املخري وال وجوب عليه وإما أن ال يبطل املنكر وال يتوقع الرضر 
فاالحتساب أفضل بال وجوب لعدم اجلدوى ولكن معذرة إىل ربكم ولعلهم 
ينتهون)5) وإما أال يبطل املنكر ولكن يتوقع الرضر فاالحتساب له ال عليه وال 
متابع منه بداللة ما أسلفناه من جواز احلسبة يف مواضع اخلطر وعىل مثل ذلك))) 
قد قتل حييى بن زكريا عليه السالم وغريه من عظامء املسلمني كام رضب ابن)7) 

مسعود ونفي أبو ذر وأرضاهبم.

ومن عدم القدرة املطلقة عىل اليد فلم يكن اخلروج إال عىل معنى اهلالك بال 

))) يف ج: فهناك.
))) يف و: العالة.

))) يف ب، و: ترجتى.
))) يف هـ، و، ز: توقيع.

)5) يف و: يتقون.
))) يف ج: هذا.

)7) يف ج، د: بن.
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وفاقًا  واجب  فاملنع  املرشكني  صف  عىل  بنفسه)))  يلقي  كاألعمى  ترجى  فائدة 
قياده  وعىل  للغزايل  تابعًا  ذلك  يف  وأظنه)))  }النفويس))){  إسامعيل)))  للشيخ 
بالقول  يأمرهم  الرشك  أهل  جيش  للقاء)))  منتدبًا)5)  برز  لو  القول  يف  فكذلك 
عارفا بأن ال فائدة يف ذلك إال نفس القتل فاملنع أوىل ما به ألنه نوع من اإللقاء)7) 

باليد إىل التهلكة.

نعم لو كان ملصلحة فال يمنع ولو))) حتقق القتل كإبالغ الدعوة أو إقامة احلجة 
املسلمني وحسن صربهم  إظهار جراءة  أو  املرشكني  إغاظة  أو  األعذار  قطع  أو 
وقلة مباالهتم وتشوقهم إىل اجلنة وحبهم للشهادة وما يشبه ذلك من األغراض)9) 
بمكة قبل الفتح فاستجاب  األذان  إىل  الصحيحة فقد دعا النبي }حممد)0)){ ملسو هيلع هللا ىلص 

له حبيب فقتل إىل اجلنة)))) واألعمى والبصري)))) يف ذلك سواء.

))) يف هـ، و، ز: نفسه.
))) العالمة أبو طاهر إسامعيل بن موسى اجليطايل صاحب قناطر اخلريات تقدمت ترمجته يف هامش 

اجلزء اخلامس.
))) سقط من: أ، ب، ج، د.

))) يف ج: وأطنه.
)5) يف ج: مبتدأ.
))) يف د: بلقاء.

)7) يف و: اللقاء.
))) يف و: يمنع لو.

)9) يف ب، د، هـ، و: األعراض.
)0)) زيادة يف: و.

)))) مل أعثر عىل هذه الرواية التي ذكرها املحقق اخللييل رمحه اهلل هنا وال أدري من حبيب هذا فإن 
كان املقصود خبيب بن عدي أحد أرسى يوم الرجيع واملقتول صربا بمكة فقد بحثت يف ترمجته 
ومل أجد فيها ذكرا لآلذان بمكة وإن كان املقصود خبيبا آخر أو حبيبا آخر فكذلك بحثت قدر 

املستطاع يف كتب الفقه والسري لعيل أجد بغيتي ولكن مل أتوصل إىل يشء. 
)))) يف و: أو البصري.
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بالقلب وما من مكلف  اإلنكار  واللسان وجب عليه  اليد  ومن عجز عن 
الثالثة وما وراء ذلك إسالم بشهادة احلديث  إال وهو قادر عليه فهي الرتبة))) 

السابق والنقل والعقل))) مجيعًا موضع ذكر عدم االكتفاء.

قال:  اهلل  بن حمبوب رمحه  ولعله حممد  اهلل  عبد  أيب  الشيخ  يروى عن  وفيام 
عىل املرأة أن تنكر بقلبها وليس عليها أن تنكر بلساهنا ويف قول الشيخ إسامعيل 
املغريب أن عليها اإلنكار إذا))) قدرت))) باليد وإال فباللسان وإال فبالقلب نعم 

﴿ک گ گ گ  تعاىل:  قوله  بداللة  الصحيح  و}هو)5){ 
النهي عن  )))﴾ فقد رشكهم يف 

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

املنكر كام ترى.

ليس عليها االحتساب عىل غري  أن  الشيخ أيب عبد اهلل حممول عىل  فكالم 
الثقات من الرجال  ذوي املحارم من الرجال ألن تربز)7) النساء يف حمافل غري 

نوع من املنكر ينهى عنه فكيف يؤمرن))) به.

تبعث  أن  القدرة  مع  عليها  وجب  ويد  سلطان  عليهم  للمرأة  كان  لو  نعم 
إليهم من ينهاهم عن املنكر مع عدم القائم بذلك من املسلمني.

فكيف إذا شاهدت املنكر من النساء وهي قادرة عىل تغيريه فهي أوىل بإنكاره 

))) يف أ، ب: املرتبة.
))) يف أ: والعقل والنقل.

))) يف هـ، ز: إن.
))) يف ز: قدر.

)5) سقط من: أ، د.
))) التوبة )7

)7) يف ب: تربر.
))) يف أ، ج، د: يؤمرون.
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من إدخال الرجال عليهن ال لفائدة غري ذلك كذلك لو وجدت))) عىل املنكر 
أحدًا من ذوي املحارم كولد وزوج وأخ وهي قادرة عىل تغيري منكرهم بال مانع 

فاإلنكار واجب.

وأما التوحيد فهو الرشط األعظم يف التسلط باألمر والنهي ألن فيهام نوع 
اهلل  جعل  وما  له  إعزاز  وال  ملرشك  كرامة  وال  اإلسالم،  بمجرد  تستفاد  والية 
بالصالة  أمر  كام  فإنه  وليًا  كونه)))  املؤمنني سبيال وال يشرتط)))  للكافرين عىل 

والصيام فهو املأمور بالنهي عن املنكر أيضًا وال يبطل حقًا ألجل باطل.

الغيظ))) ونفاذ احلقد وداع احلسد عزل  الغرض منه شفاء  نعم لو علم أن 
عن ذلك ندبًا فقام به غريه هلل وباهلل ال ليشء سواه إال ما رآه القائم بالعدل أنه 
أعز للدين فهو الغرض املعول عليه ما مل خيش)5) منه تعديا عىل ما جاز فال حيمل 

الناس }عىل))){ اخلطر.

جلواز  اإلمام  أو  السلطان  من)))  }له)7){  وإجازته  اإلذن  اشرتاط  وأما 
االحتساب فال نعرفه رشطًا يف)9) قول علامئنا فإن اهلل تعاىل قد أمر بذلك وحرض 
عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وناهيك به إذنًا وأمرًا وإباحة وإجيابًا وكفى بالترصيح يف قوله 

ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعاىل: 

))) يف ج: إن وجدت.
))) يف أ: يرشط.
))) يف د: كوهنم.

))) يف أ، ب: للغيظ.
)5) يف ب، ج، د: ختش.

))) سقط من: ب.
)7) زيادة يف هـ، ز.

))) يف هـ: ممن.
)9) يف ز: من.
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.﴾(((
ڱ ڱ

وهبذا قد انتهى ما أردنا ذكره يف املحتسب ولكني أفيدك يف هذا املقام رشطًا 
آخر فأقول: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفاية فإذا قام به 

أحد سقط عن الباقني بإمجاع األمة ويدل عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ 
ۀ)))﴾  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
كام  التأويل  بعض  يف  الكل  عن  بالبعض  االجتزاء  عن  رصيح  اآلية  لفظ  فإن 
عجز  فإذا  شاهد  أعظم  صحته  عىل  واإلمجاع  والغزاليات  القناطر  يف  به  رصح 

البعض عن القيام به وجب التعاون فيه والنرصة بال خالف واهلل أعلم.

  

))) التوبة )7
))) آل عمران )0)
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الف�سل الرابع)1)

في }�سروط)2){ ما تجب)3) به)4) الح�سبة

فهو املحتسب فيه بفتح)5) السني وله ثالثة رشوط:
أوهلا: أن يكون منكرًا رصحيًا ال حمتمل فيه فإن تطرق االحتامل إليه مل جيب 

بل قد يكون مندوبًا إليه نعم قد يتأكد الندب يف مواضع.

أنه  يعلم  ومل  رمضان  شهر  يف  هنارًا  يأكل  صحيحًا  رجاًل  رأى  فمن))) 
مستوطن)7) أم مسافر مل جيب عليه السؤال فإن علم أنه يف موضع من وطنه وهو 
صحيح فقد حيتمل أن يكون ناسيًا أو متعمدًا فالسؤال غري واجب ولكنه من 

الندب األكيد.

الثاين إال أن  النهي يف  أو كانت تلك عادة له وجب  فإن كان يف حمل هتمة 

))) يف أ، ب، د، و: الثالث.
))) سقط من: و.

))) يف أ، ب: جتوز، ويف هـ، ز: جيب.
))) يف هـ، ز: فيه، ويف و: عليه.

)5) يف و: مفتح.
))) يف و: ومن.

)7) يف هـ: موطن، ويف و، ز: متوطن.
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يصح له عذر وقد يظهر من شواهد التهم ما يداين))) الوجوب فال بد من قطعها 
وال  حمتمل  بخالف وساوس القلب))) ورجم الظنون فال عربة))) }هلا))){ يف 

بد من مراعاة هذا األصل فإنه مهم.

وثانيها: أن يكون ظاهرًا فإن التجسس ال جيوز يف املستور إال إذا أدى إىل 
فساد العامل وتعذر قطعه بدون ذلك كالرسقات وسفك الدماء غيلة يف الرس فال 

بد من العناية)5) بكف األذى ودفع املظامل رسها وجهرها ما أمكن.

وأما ما ال يتعدى رشه عن الفاعل فإذا استرت به يف بيته ومل يصح عليه ذلك))) 
بعلم يقني من شهرة أو شهادة أو سامع أو نظر أو نحوه من مؤديات العلم فال 
لغري  الناس  بيوت  اقتحام  فإن  بيوتاته  يف  عليه  يتولج  و}ال)7){  سرته  خيرتق 

موجب معصية حمضة))).

وثالثها: حضور املنكر يف احلال ال قبله ألن الوقوع غري معلوم بالقطع وال 
بعده فإن املنكر قد زال نعم لو اجتمعوا لرشب اخلمر أو رضب املزامري وعرف 
ذلك  عىل  االجتامع  نفس  ألن  الوقوع  قبل  تفريقهم  جاز  بالعادة  ذلك)9)  منهم 

))) يف و: ما يدل أن، ويف ز: ما يدان.
))) يف و: النفس.

))) يف و: غرية.
))) سقط من: د، ويف ج: هبا.

)5) يف د: عناية.
))) عبارة النسختني هـ، ز: ومل يصح ذلك عليه.

)7) سقط من: ج.

))) يف هـ: خمصة.
)9) يف هـ، و، ز: وعرف ذلك منهم.
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معصية ولو أدركوا))) بعد الفراغ من املنكر فقد زال االحتساب وبقي وجوب 
األدب وذلك إىل السلطان خاصة أو من يمكنه هو فيه أو من يقوم مقام السلطان 

يف موضعه بوجود القدرة عىل ذلك وظهور جترده ملثل ذلك.

  

))) يف و: دركوا.
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الف�سل الخام�س)1) 

في �سفة الح�سبة 

ففي األثر عن جعفر))) بن  وهي))) بكرس احلاء اسم }من))){ االحتساب 
باملعروف  يأمر  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  }قال)5){  قال  آبائه  عن  أبيه  عن  حممد 
من)7) كان فيه }ثالث))){}من)9){ اخلصال:  إال  املنكر  عن  و}ال))){ ينهى 
رفيق بام يأمر، رفيق)0)) بام ينهى، عدل فيام يأمر، عدل فيام ينهى عامل بام يأمر عامل 

بام ينهى))))«.

))) يف أ، ب، د، و: الفصل الرابع.
))) يف أ، ب، ج: وهو.

))) سقط من: ج.
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

)5) سقط من: أ، ب، ج، د.
))) سقط من: هـ، و.

)7) يف ب، هـ، و، ز: ما.
))) سقط من: أ، ب

)9) سقط من: هـ، ز.
)0)) يف أ: رقيق.

)))) مل أجد ختريج احلديث وإن ذكره الغزايل يف اإلحياء فإنه مل يعزه إىل مصدره.
إحياء علوم الدين ))/07)).    
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دائرة  ما))) خرج من  فإن  والنواهي  األوامر  بد من مجيع ذلك يف مجيع  نعم ال 
العدل فهو من الظلم، ومن قال بام ال علم له به فلربام يفسد أكثر مما يصلح ولكن 
نذكر مواضع الرفق والغلظة فإهنام ضدان وكل منهام الزم يف موضعه فقد هنى عن 
اإلغالظ يف ضمن قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)))﴾.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  قوله  يف  به  وأمر 
پ)))﴾ ولكل منهام موضع يليق به وحد يلزم فيه واألصل يف ذلك أن اإلباحة 
حصلت  فقد  املنكر  به  دفع)7)  ما)))  وكل  مزيد)5)  بال)))  الكفاية  حد  إىل  مطلقة 
إفراط وال تفريط وإن مراتب  الكفاية وذلك موكول إىل نظر املحتسب فال  به 
فالنصيحة كافية يف حقه كاملصيل  الناس قد))) ختتلف ممن وقع يف يشء بجهل 
يعبث يف صالته)9) أو يقع فيام تفسد به عليه فمثل هذا حمتاج إىل التعليم إال أن 
يعرف بقلة املباالة)0)) والتهاون بفرائض اهلل تعاىل فليغلظ عليه بالقول والزجر 

والتهديد باحلبس)))) والرضب إن مل ينته باملوعظة احلسنة.

فإن عاند واستكرب جاز رضبه يف حال الصالة حتى يأيت)))) هبا كام يلزمه وال 

))) يف ز: فإنام.
))) آل عمران 59)

))) التوبة )7
))) يف أ: فال.

)5) يف د: الكفاية فال بد من يد.
))) يف ب هـ، ز: من، ويف ج: أمر.

)7) يف أ: اندفع.
))) يف د: فقد.

)9) يف هـ، ز: صلواته.
)0)) يف ز: املباالت.
)))) يف و: واحلبس.

)))) يف و: أتى.
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يرتك يظهر النفاق بني املسلمني فقد ظهر بذلك أهنم عىل ثالث مراتب: 

إحداها))): التعليم والنصيحة والتلطف والعظة والقول بالتي هي أحسن.

وثانيتها: إظهار))) الفظاظة والغلظة والزجر والتهديد والوعيد بام جاز فال 
بام  يشتمه  أن  له  ذراريه وجيوز  أمواله وسبي  كنهب  بام ال جيوز رشعًا  هيدده))) 
هو أهله من أسامء الكفر والنفاق والفسوق والظلم والنذالة والرذالة والسفالة 
وجائز له التهديد بام ال يفعله كام حيكى عن اخلليفة الثاين رضوان اهلل عليه أنه 
دعا بسكني ليقطع لسان شاعر فلم يفعل ووجد آخر يف عمل دنياوي يفعله يف 

املسجد فعاله بالدرة))) ومل يرضبه وجواز مثل هذا ال خالف فيه.

وثالثتها)5): الدفع عن املعصية بام قدر عليه من دفع أو دفر أو رضب باليد أو 
السوط أو احلجر أو السهم أو الرمح أو السيف إن مل ينته إال بذلك.

فإن تلفت نفسه يف ذلك))) الدفع فدمه هدر ال)7) قود))) له وال دية)9) وال 
حمله  يف  به  مأذون  اجلهاد  من  نوع  فإنه  والفضل  األجر  ذلك  يف  بل  كفارة)0)) 

))) يف هـ، و، ز: إحدامها.
))) يف ز: أظهر.

))) يف أ، ب: هيدد، ويف ج، د: هيد.
))) الدرة عرفها املحقق اخللييل رمحه اهلل يف موضع آخر من هذا الكتاب بقوله: الدرة بكرس الدال 
وهي عىل ما يوجد يف األثر: آلة عريضة فيها جلود معروفة. هكذا نص مقاهلم والذي أحسب 

أهنا آلة من جلد.أ هـ.
)5) يف ج، د: وثالثها.

))) يف و: نفسه بذلك.
)7) يف و: وال.

))) سبق التعريف بمصطلح القصاص يف هامش اجلزء الثاين.
)9) سبق التعريف بمصطلح الدية يف هامش اجلزء الثاين.

)0)) تقدم تعريف الكفارة وأقسامها بيشء من التفصيل يف هامش اجلزء اخلامس.



(9 كتاب اإغاثة الملهوف

لكل قادر عليه وعىل مثل هذه احلالة فيام يروى عن اإلمام حممد))) بن إسامعيل 
النبهاين  نبهان  بن  مظفر  بن  }بن سليامن))){  أنه قتل))) سليامن)))  اخلرويص 
بغيًا  نفسها  عىل  يطلبها  عدوًا  أثرها  عىل  وهو  منه  هاربة  أدركها  المرأة  إغاثة 
املسلمون  فحمد  قيل  فيام  عليه  فوكزه حممد بن إسامعيل }اخلرويص)5){ فقىض 

سعيه وشكروا))) فعله)7) وقدموه))) هلم إمامًا من بعد ذلك.
وال تغفل عن مراعاة الرشوط السابقة يف تقديم األخف عىل الرتتيب فمن 
باحلجارة  يقذف  مل  العصا  أو  باليد  الرضب  كفه)9)  ومن  يرضب  مل  الدفع  كفاه 
ومن ردعه احلجر مل يتعمد بالسالح القاتل وعىل)0)) كل حالة فال يقصد بذلك 
قتله وال إرضاره)))) ولكن ردعه عن انتهاك حمارم اهلل سبحانه ولذلك فإن أمكن 
رضبه يف غري مقتل وكان يف ذلك دفعه وكف منكره فال يقصد إىل إصابة مقتله 
طهارة لألرض  الباغي  دم  إن  فإن مل يرتدع بغري القتل فرضب }اهلل)))){ عنقه، 

بشهادة الرسول عليه السالم فهذا حد اجلائز.

  

))) اإلمام حممد بن إسامعيل بن عبد اهلل بن حممد بن إسامعيل بن عيل بن إسامعيل وينتهي نسبة إىل 
قضاعة تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء السادس.

))) جاء يف بعض الروايات أنه رصعه ومل يقتله.
))) سليامن بن سليامن بن مظفر النبهاين تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء السادس.

))) سقط من: ج.
)5) زيادة يف: ج.

))) يف ز: وأشكروا.
)7) يف ج: فضله.

))) يف ز: وقدموا.
)9) يف أ، ب: كفاه.

)0)) يف ج: عىل.
)))) يف ب: إرصاره.

)))) سقط من: أ، ب.



تمهيد قواعد الإيمان 70

الف�سل)1) ال�ساد�س)2)
في �سفة التدريج في القيام بالعدل)3)

واختلف الناس يف ذلك مع وجود اإلمام إذا كان يف حال التقية ورجا القدرة 
والقهر إذا أتاها عىل الرتتيب شيئًا فشيئًا حتى يميت اهلل به البدع وحييي به السنن 
سنة  وحييي  بدعة  يميت  يوم  كل  العزيز  عبد  بن  عمر  السبيل  هذا  عىل  فمىض 

وأعجب ذلك بعض علامئنا األوائل.

وأخربين بعض املتأخرين أن اإلمام نارص))) بن مرشد رمحه اهلل قد فعل ذلك 
يف أول أيامه حتى أعىل اهلل كلمته، وأظهر نوره وقدرته.

والقول  التقية  تسعه  الشاري)5) هل  اإلمام  اختالفهم يف  ذلك  واألصل يف 

))) يف ز: فصل.
))) يف أ، ب، د، و: الفصل اخلامس.

))) يف أ، ب، ج، د: باألمر.
))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين. 

)5) اإلمام الشاري هو اإلمام الذي يبايع عىل اجلهاد عندما تكون الغلبة ألهل اجلور والظلم فتكون 
بيعته لرد العدوان ودحر الظاملني وال يسعه وأتباعه إال النرص أو الشهادة وتاريخ االباضية حافل 
بأئمة الرشاء نذكر منهم اإلمام املجاهد أبا بالل املرداس بن حدير إمام املحكمة وأول إمام شار 
واإلمام الشاري أبا محزة املختار بن عوف صاحب الفتوح العظيمة واالنتصارات الباهرة ريض 

اهلل عنهام. 
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بأهنا تسعه أصح كام رصح به الشيخ أبو سعيد رمحه اهلل ألن ما أوجبه عىل نفسه 
ليس بأشد مما أوجب اهلل عليه.

وأعظم من ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد كان يف حال التقية قبل ظهور }حال))){ 
أن  خالف  فال  غريه  وأما  حسنة  أسوة  اهلل  رسول  يف  لكم  كان  ولقد  االقتدار 
التقية له واسعة فمن كان يف حمل))) التقية جاز له ترك ما خياف غائلته كام مىض 
وليس الغرض هنا رشح ذلك ولكن ذكر التدريج املستحسن يف إظهار شعائر 

اإلسالم ودقائق احلكم، ولطائف السنن للقادر عىل ذلك.

أنواع  عىل  والنواهي  األوامر  أن  سبق  قد  أقول:  بالنصح  اآلن  له  وإين))) 
منكر  إما  اإلمجال:  حيث  من  نوعني  عىل  فهي  ثانية  تفصيلها  وسيعاد  وأقسام 
تغيريه يف احلال  القدرة واجب  فيها فهذا مع  ظاهر ومظلمة حارضة ال حمتمل 
ككرس الصليب احلارض وإراقة اخلمر وكف يد الباغي عن املظامل الظاهرة، وإما 
املكاييل  كالنظر يف  املسلمني  والبحث عن مصالح  والتأمل  بالنظر  يظهر  منكر 
األحوال  وتفقد  واملساجد  واملساكنات  والطرق  البيوع)))  وعقود  واملوازين 

واألقوال واألفعال من غري احلارض يف احلال.

فكل هذا املنوال مما ينبغي أن ال يغفل عنه فإن العدل ال يكون بإمهال النظر 
أال ترى)5) أن الرعاة إذا أمهلوا الغنم أفسدت يف احلرث ال حمالة وكل ما أحتاج 
العدل وإنه  به من كامالت  باب اإلحسان واألمر  والتنقري فهو من  البحث  إىل 

))) سقط من: هـ، و، ز.
))) يف د: حال.

))) يف هـ، ز: فإين.
))) يف و: البيع.
)5) يف ز: يرى.
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ملن شيم األبرار ومهم األحرار))) وعىل منهجه القويم قد مىض السلف الصالح 
واملؤدي  بواجبه  القائم)))  هو  لكان  عليه  املفروض)))  خال  ما  القائم  تركه  ولو 
لفرضه))) وليس هو القائم بأمر املسلمني وال كان له بذلك أن يتسمى بالعدل 

والقيام)5) هلل باالحتساب.

ومن أراد القيام هلل فعليه أن يوطن نفسه عىل إحياء))) السنة املحمدية وإماتة 
والفكر  واالجتهاد  النظر  تدقيق  من  عليه  يقدر)7)  ما  بأقىص  اجلاهلية  البدع 
والبحث والتنقري والسؤال واالستعانة بالعامل وغريهم من كل مطيع))) يف ذلك 

برفيعة أو بحث أو تنبيه.

السكك  يف  وهنارًا  لياًل  بنفسه  خيرج  اهلل  رمحه  اخلطاب  بن  عمر  كان  فقد 
والشوارع نظرًا وبحثًا وتسمعًا وطلبًا)9) والقيام بذلك كله دفعة واحدة ال يتيرس 
المرئ)0)) يف الغالب وربام ال تقبله الطباع إال تدرجيًا وال سيام بعد ما استأنست 
بمألوفاهتا ورسخ فيها رين الشني من طباعها فتحمل أثقال ما يعاكس الطباع)))) 

ويقهر النفوس شديد.

))) يف أ: األبرار.
))) يف و: ما حال املغروص.

))) يف ج: قائام.
))) يف و: لغرضه.
)5) يف و: والقام.

))) يف و: اإلحياء.
)7) يف و: قدر.

))) يف ج، د، هـ، و، ز: مطمع.
)9) يف أ: وطليا.

)0)) يف و: ألمر.
)))) يف ب: للطباع.
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ما  التكليف  أعباء)))  من  وفيها  واحدة  مجلة  أنزلت  ملا  التوراة)))  إىل  وانظر 
ال يستنكر نفر عنها بنو إرسائيل وجاهروا باخلالف فنتق اهلل عليهم اجلبل فرأوه 
فوقهم كأنه ظلة شامال جلميعهم وكانوا فرسخًا))) يف فرسخ عىل ما قيل فخروا 
سجدًا عىل حواجبهم اليرسى لينظروا إىل اجلبل بعينهم األخرى فربز اخلطاب 

إليهم: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)))﴾.

وهكذا شأن النفوس يف قبول التزكية والتطهري والتحيل)5) بأنوار احلكمة ال 
يكون إال شيئًا فشيئًا حتى يمكن الرتقي))) به من أسفل سافلني إىل أعىل عليني 
رعاية  سنة  وعرشين  ثالث  يف  منجاًم  القرآن  أنزل  قد  الرتتيب  هذا  مثل  وعىل 
للمصلحة ووفاقًا للحكمة ولذلك كان أرسخ يف القلوب وأدنى للقبول وأبعد 

من شطط التكليف.

وال بد أن تكون)7) البداية باألهم واألنفع عىل مقتىض النظر يف حمتمل الفطر 
فلو ألقي عىل عوام الناس محل السنن دفعة واحدة ملا فقهوا منها إال يسريًا فليكن 
هو  بام  كاًل  وليخص  سآمة  بال  الفطرة  وقبول)9)  للمصلحة  مراعيًا  تعريفه))) 
وال  حق  يف  إغامض  وال  باطل  عىل  إغضاء)0))  دون  من  األشياء  من  به  أخص 

))) يف ج: التورات.
))) يف هـ، و، ز: أعياء.

))) تقدم تعريف الفرسخ يف هامش اجلزء اخلامس.
))) البقرة ))

)5) يف ج، هـ، و، ز: والتجيل.
))) يف أ، و، ز: الرقي، ويف ج: الرقا، ويف د: الرقي.

)7) يف و، ز: يكون.
))) يف و: تعرفه.
)9) يف ز: وقول.

)0)) يف و: إغطاء.
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مداهنة وال مداراة وال تقصري.

نوراين عىل)))  الطريق حيتاج إىل فكرة قلب  ولعمري فإن))) اجلري يف هذا 
مدد رباين يدرك به غوامض األمور ويقدر به عىل متييز العامل واملعلوم بالنظر إىل 
واملأمور مجيعًا مع مراعاة األهم والوقوف))) عىل األعدل  }واآلمر))){  األمر 
يف املقام الوسط)5) املمدود بني اإلفراط والتفريط فإنه إن يعدل إىل أحدمها زلق 

فيحتاج إىل العالج باإلنفاذ طلبًا للسالمة))).

العامل  بأنواع مصالح  العامل اخلبري املكاشف  ومن يل هبذا اجلهبذة البصري)7) 
إمجااًل وتفصياًل وال بأس فمن عجز عن ذلك فليقم))) باألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر عىل حد الطاقة واإلمكان فام وراء ذلك تكليف واألصل يف التدريج 

أنه من باب اإلحسان ال من مفرتضات)9) هذا الشأن. واهلل سبحانه أعلم.

  

))) يف و: إن.
))) يف هـ، و، ز: عن.

))) سقط من: ز.
))) يف و: ولوقوف.

)5) يف ج، د، و: الوسطي.
))) يف ز: لسالمة.

)7) يف ج: هبذه اجلهبذة، ويف أ، ب: هبذا اجلهبذ.
))) يف ج: فليتم.

)9) يف ز: مقرتضات.
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الف�سل ال�سابع)1)

في الأدب والعقوبات

وهذا النوع كله خيتص به السلطان دون الرعية وإنه لعىل نوعني: 

أحدمها: احلدود))) املرشوعة وهي إىل اإلمام العدل دون غريه فمختلف يف 
اإلمام اجلائر والسلطان والقائم بأمر املسلمني ما مل يكن إمامًا.

والقول باملنع هو األكثر إال يف القائم بأمر املسلمني املنتدب إلظهار العدل 
فعسى أن القول باجلواز أرجح فيه إذا كان قائاًم بالعدل متامًا عىل الذي أحسن 
وأما غريه من سلطان جائر فال تزيد))) منزلته عىل واحد من أراذل الرعية وإن 
كان ظاهر الغلبة والقدرة فام هي يف احلق إال نوع قصور وذل ومهانة فالصحيح 

قطع يده عام جعل لغريه من األئمة.

وخمتلف يف السيد هل له أن يقيم حد الزنى عىل عبده واملنع أرجح وكأنه 
الصحيح وال نعلم وجوب ذلك عليه يف قول املسلمني .

))) يف أ، ب، ج، د، و: الفصل السادس.
))) تقدم التعريف بمصطلح احلد يف اجلزء الثالث.

))) يف و: نزيد.
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والثاين من النوعني يف))) األدب والعقوبات املسلمة إىل السلطان أو))) من 
عليهم  له  كانت  إذا  عشريته  يف  كالرئيس  منزله  يف  نزل  أو  بأمره  مقامه  يف  قام 
القدرة واليد الطوىل فهو فيهم بمنزلة السلطان ما دام له عليهم اليد والقهر ولو 

كانت يد السلطان تناله.

والعناية هبذا))) املقام واجبة عىل السلطان أو من قام يف مقام السلطان بإذنه 
ملحارم  املنتهكني  عن  واإلغضاء  العقوبات  إبطال  هلم  وليس  أمري  أو  وال  من 
اهلل فيؤدي ذلك إىل اإلخالل باهليبة والتهاون باألوامر واملناهي))) واجلراءة عىل 
فالغضب  بذلك  يرىض  ال  واهلل  املوبقات  الفواحش  واستباحة  املنكرات  فعل 
هلا  والرمحة  السجاحة)))  فإن  عليه  اهلل  غضب  من  عىل  واجب  واإلغالظ)5) 
يف  منهام  واحد  كل  ووضع  أخرى  مواضع  والزجر  وللغضب  وأهل  مواضع 
موضع اآلخر ظاهر الفساد باطل األصل والفرع مضاد)7) للحكمة عقاًل ونقاًل 

كام قيل يف املثل شعرًا: 

ووضع الندى يف موضع السيف للعدى))) 

خمل)9) كوضع السيف يف موضع الندى)0)) 

))) يف و: من.
))) يف ج: و.

))) يف د: هلذا.
))) يف د: والنواهي.

)5) يف د: والزجر.
))) يف ج: السامحة.

)7) يف ج: مضار.
))) كذا يف مجيع النسخ املعتمدة واملشهور: بالعال.

)9) يف ج، د: حمل، واملشهور مرض كام يف ديوان املتنبي.
)0)) البيت للمتنبي من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة وهينئه بعيد األضحى سنة ))) هـ يقول 
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والفضل  بالدين  املتسمني  من  الزمان  أهل  أحوال  تفقد  من  فإن  ولعمري 

وجدهم غالبًا أدنى إىل التحرج عن القيام هلل يف هذا املقام كأن الفضل يف تركه 

والورع يف تعطيله والزهد))) يف جتنبه والنسك يف التغافل عنه وذلك ال شك إنه 

من))) تلبيس الشيطان أتاهم يف صورة ناصح بأنواع الغرور من صور التحرج 

وسامه هلم عفافًا وورعًا يريد بذلك إطفاء نور احلق وشب نار الفساد ويأبى اهلل 

إال أن يدمغ باطله بحق الرشيعة ويشدخ يافوخه))) بسيف العدل لتكون كلمة 

الذين كفروا السفىل وكلمة اهلل هي العليا.

يف مطلعها:
لكل امرئ من دهره ما تعـــــودا        وعادات سيف الدولة الرضب يف العدا

ويقول:
هنيئا لك العيد الذي أنت عيـــده       وعيد ملن ســمى وضحــى وعيـــــدا

إىل أن قال:
وما قتــل األحــرار كالعفــو عنهــم           ومـــــن لك باحلـــر الذي حيفظ اليــــدا
إذا أنت أكـــرمت الكريـــم ملكـــته          وإن أنت أكــــرمت اللئيـــم متــــــــردا
ووضع الندى يف موضع السيف بالعال          مضــر كوضــع الســيف يف موضع الندى

))) يف ب: والشهد.
))) يف ج: إنه هي من.

ِم الرْأس وعظم مؤخره، وهو الـموضع  ))) قال يف لسان العرب: الـيْأُفوخ: حيث التقـى عظم ُمَقدَّ
يتالقـى  َأن  قبل  الصبـي،  من  نًا  َلـيِّ يكون  حيث  هو  وقـيل:  الطفل؛  رْأس  من  يتـحرك  الذي 

َمَغَة؛ وقـيل: هو ما بـني اهلامة والـجبهة. اَعُة والنَّ مَّ عُة والرَّ امَّ العظامن السَّ
قال اللـيث: من مهز الـيْأفوخ فهو علـى تقدير َيْفُعول. ورجل مْأفوخ إِذا ُشجَّ فـي يْأُفوخه، ومن   
َيآُفوُخ.  الـَيْفُخ، واهلمز َأصوب وَأحسن، ومجع الـيْأفوخ  لـم هيمز فهو علـى تقدير فاُعول من 
وفـي حديث العقـيقة: ويوضع علـى يافوخ الصبـي؛ وهو الـموضع الذي يتـحرك من رْأس 

الطفل.
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وإين ملن كان يف }هذا))){ }املقام))){ ناصحًا أقول: يا من أراد الفضل))) 
وانتهج))) العدل افتح عني بصريتك واعتدل يف سريتك وامزج الرقة بالغلظة 
والرمحة بالشدة واللطف بالعنف فإن خري األمور أوساطها)5) وال تنس نصيبك 
وفقدان)7) احلمية  وإياك  بالعلم  فتشجع  باحللم  تورعت  وإذا  }من))){ اهليبة 
وترك الغضب للسنة املحمدية وختلق من))) ذلك بالصفات اإلهلية ثم بالنعوت 
امللكية ثم باألخالق النبوية ثم بالسرية الصحابية فعسى أن حتظى باملقام األعىل 
يف جنة اخللد وملك ال يبىل وأنا أدلك عىل ما به ينكشف الغطاء عن االلتباس 

القياس)0)). الناس  من  ويتضح }به)9){ للمبرصين 

أما من الصفات اإلهلية فانظر إىل ما أعده اهلل تعاىل ألهل الفساد من مجيع 
واألنكال  والسالسل  واألغالل  القيود  من  هبا  أعد  وما  جهنم  نار  فإنه  العباد 
واملقامع كاجلبال ثياهبم قطعت من نار ورشاهبم من احلميم وطعامهم من الزقوم 
إىل غري ذلك فإهنا دار واهلل بعيدة من)))) الرمحة خملوقة من الغضب الفحت فهذا 

فعل اهلل ملن عصاه حيث ال جزاء إال جزاه معاذ اهلل من الوقوع يف غضبه.

))) سقط من: ج.
))) سقط من: أ.

))) يف و: الفصل.
))) يف ج: وابتهج.
)5) يف و: أوسطها.

))) سقط من: أ.
)7) يف و: وفقد.

))) يف ج: يف.
)9) سقط من: و.

)0)) يف و: القاس.
)))) يف ج: عن.
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وأما انتقامه يف الدنيا فانظر إىل من أهلكهم من الورى: ﴿ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ 
ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ    چ  چ  چ  چ 

ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)))﴾.
من  العجائب  تشاهد  كأمثاهلم  الطاغني  من  بأشكاهلم  حل  فيام  وانظر))) 
القدرة الباهرة، بإفراغ النقامت الظاهرة وانظر))) }إىل))){ ما حل)5) بأصحاب 
فيه  يؤذن هلم  يوم مل)))  احليتان)7) يف  اهلل صيادة  انتهكوا من حمارم  إذ)))  السبت 
وكيف بتلك الفعلة)9) قد مسخوا قردة وخنازير فام ظنك بمن يسفكون الدماء 
ذلك  يف  إن  بنا  خلسف  علينا  اهلل  من  أن  ولوال  جهارًا  الفواحش  ويأتون  ظلاًم، 
لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإن بطش ربك لشديد ثم 
انظر إىل هذه األمة مع كوهنا مرحومة وما رشع)0)) اهلل فيها من السياسة باحلدود 
العظيمة، والعقوبات األليمة فيا رب يد تقطع يف ربع دينار نكااًل وردعًا وكم 
وزجرًا  عقوبة  واحدة  فاحشة  عىل  وجلد  ورجم  وهدف  قتل  يف  عربة  من  لك 

ومنعًا، وهذه سنة اهلل يف عباده فاستنوا بسنته.

))) الفجر ) - ))
))) يف ز: فانظر.

))) يف هـ، ز: فانظر.
))) سقط من: ج.

)5) يف ج: أحل.
))) يف د: إذا.

)7) يف د: اجلنتان.
))) يف ج: ال.

)9) يف د، ز: الغفلة، ويف و: النعمة.
)0)) يف د: أرشع.
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ال  شداد  غالظ  مالئكة  فمنهم  هلل  غضبهم  وشدة  اهلل  مالئكة  إىل  وانظروا 

يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكم قصم اهلل هبم من قرية كانت 

ظاملة فأحسوا منهم البأس وكانوا عربة للناس وإن))) جربائيل عليه السالم هو 

الذي اقتلع القرى املؤتفكات بريشة من جناحه فيام قيل وكم هلم من أثر االنتقام 

منه وبه وحده))) ال  العالية واملثل األعىل فكل ذلك  اليد  السبيل وهلل  عىل هذا 

رشيك له.

وأما أنبياء اهلل ورسله فقد رجع موسى إىل قومه غضبان أسفًا وأخذ برأس 

أخيه جيره إليه غضبًا وقال سليامن))) عليه السالم إذ ختلف اهلدهد مع أنه))) غري 

مكلف: ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)5)﴾.

وأمر حممد ملسو هيلع هللا ىلص باجلهاد واإلغالظ))) والقتال واإلرهاب فأثخنهم يف األرض 

قتاًل وأرسًا وترشيدًا، وأقام عليهم السياسة واحلدود وكل ذلك مأثور يف كتاب 

اهلل مذكور وكان من بعده اخللف الصالح أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم.

وكفى بصاحب الدرة منهم فاروقًا مفرقًا بني احلق والباطل فكم من يد ظامل 

هبا قد شلت وكم هبا من لسان آثم قد فلت)7) وهلل احلمد عىل كل حال.

))) يف و: فإن.
))) يف و: واحده.
))) يف و: سلامن.

))) يف د: اهلدهد ألنه.
)5) النمل ))

))) يف أ: واإلغالط.
)7) يف و: قلت.
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مل  ما  جنب  يف  منه  ذكرنا  فام  أمثاله  يف  وليتفكر  العاقل  ذلك  يف  فليعترب))) 
بذلك  يعلم  أن  فعسى  بحر  من  باللة  أو)))  هنر  من  نغبة)))  إال  هو  ما  يذكر))) 
االنتقام  عىل  هبا  يقتدر  حسنة  أسوة  منه  له  فيكون  }هلل)5){  الغضب  فضل 
اجلائز ممن حاد اهلل تعاىل فال تأخذه هبم رأفة يف دين اهلل تعاىل إال بحق وعدل وإال 
فال معنى للتوقف عن إنفاذ العدل يف أهله بعد ما أذن اهلل به وفعله اهلل ومالئكته 
ورسله وأولياؤه، وكم يف ذلك من حكمة وموعظة وتذكري وتبصري وإنام يتذكر 

أولو األلباب.

الدنيا  عليه  هانت  القوارع)))  هذه  أمثال  يف  الفكرة  أكثر  من  أن  حمالة  وال 
وكثرت من اهلل خمافته، وعظمت منه خشيته وكان اإلقدام عىل املعايص يف حقه 
أشد من السم القاتل وأحد من السيف الفاصل)7) برشط أن يتصور بالعلم أن 

السبب املؤدي إىل أمثال ذلك هو شؤم املعصية بمقارفة))) اخلطيئة.

وإن كل من أطاع اهلوى فعىص املوىل فإن مثل ذلك واقع به ال حمالة وإنه ما 
للبالء،  ومستهدف  للسخط،  متعرض  فهو  صغرية  عىل  ولو  اإلرصار  عىل  دام 
ومتأهل ملا قد حل بمن خال من القرون األوىل من أنواع النقم باطنًا أو)9) ظاهرًا، 

))) يف و: فليعرب.
))) يف ج: نذكر.

))) يف ج، د: تعبة، ويف و: نعبة، والنغبة: اجلرعة ومنه نغب الريق أي ابتلعه والطائر حسا املاء.
))) يف د: و.

)5) سقط من: أ.
))) يف ج: التوارع.

)7) يف هـ، و، ز: القاصل.
))) يف ب: بمفارقة.

)9) يف و: و ز
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عن  غافل  باالستدراج)))  مغمور)))  بالسرت  مغرور  و}كم))){}من))){ 
آفات النفس يظن إنه املستقيم عىل الرصاط)5) وهو املؤوف))) بشؤب االختالط 
كم هلل نعمة فيه من حيث هو ال يدريه أال هلل الدين اخلالص وال يسلم من ذلك 
إال عبد حفته العناية وواجهته)7) اهلداية اللهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي 

وخذ إىل اخلري بناصيتي)))، واجعل اإلسالم منتهى رضاي.

هذا وليتق اهلل من بيل بذلك، وليمض)9) يف أمره عىل بصرية وال يستعجل 
من املقدار فيعود  بالعقاب قبل قطع االعتذار)0)) وال يتجاوز ما أذن }اهلل)))){ له 
يف عدله ظاملًا، وقد كان ساملًا فإن خطر الظلم عظيم، وإن اهلل تعاىل بعباده رءوف 
رحيم يغفر اخلطيئات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أظهر اجلميل، 

وسرت القبيح، وسمى نفسه الرمحن الرحيم الرءوف اللطيف العفو)))) الغفور.

ويف صحيح اخلرب)))): أنه سبقت رمحته غضبه))))، وهو أهل التقوى وأهل 

))) سقط من: أ.

))) زيادة يف: ج.
))) يف ب، و، ز: معمور.

))) يف ز: االستدراج.
)5) يف هـ: الرصار.

))) يف ج: املؤف، ويف د: املألوف.
)7) يف ج: ووافقته.
))) يف ج: ناصيتي.

)9) يف ج: أو ليمض.
)0)) يف هـ، ز: األعذار.

)))) زيادة يف: د.
)))) يف د: الغفو.

)))) يف هـ، ز: األثر.
)))) احلديث رواه الشيخان وغريمها عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال اهلل عز 
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وكفى  وتعاىل  سبحانه  والثناء  واملدح  واحلمد  احلسنى  األسامء  له)))  املغفرة)))، 
بام أسلفناه من))) هذا عن املزيد، ملن كان ذا عقل من العبيد فإن االستقصاء ال 
مطمع فيه فإن اخلوض))) يف البحر ال يكون إال يف أدانيه عىل أن للتوغل)5) يف 

هذا الدأماء))) األعظم مقامات هي أحرى به. واهلل أعلم.

وجل: سبقت رمحتي غضبي«.
ويف رواية أخرى عن أيب هريرة أيضا قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ملا قىض اهلل اخللق كتب يف كتابه   

عىل نفسه فهو موضوع عنده إن رمحتي تغلب غضبي«.
﴿وحيذركم اهلل نفسه﴾  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد باب قول اهلل تعاىل   
))/700)، رقم ))9)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب التوبة باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل 
وأهنا سبقت غضبه ))/)0))، رقم )75)(، والرتمذي يف سننه كتاب الدعوات باب خلق اهلل 
مائة رمحة )9/5)5، رقم ))5)(، وابن ماجه يف سننه كتاب الزهد باب صفة اجلنة ))/5)))، 
رقم 95))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)))، رقم 97)7(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب 
التعبري باب الرمحة والغضب ))/7))، رقم 7750(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )0/7)، رقم 

99)))(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/))، رقم )))).
))) احلديث من طريق أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قرأ هذه اآلية وما 
عز  ربكم  »يقول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال رسول  املغفرة  وأهل  التقوى  أهل  اهلل هو  يشاء  أن  إال  تشاءون 
وجل: أنا أهل أن اتقى أن جيعل معي إهلا آخر ومن اتقى أن جيعل معي إهلا آخر فهو أهل ألن 

اغفر له«.
أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب تفسري القرآن باب ومن سورة املدثر )0/5))، رقم ))))(،   
رقم   ،(((7/(( القيامة  يوم  اهلل  رمحة  من  يرجى  ما  باب  الزهد  كتاب  سننه  يف  ماجه  وابن 
99))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)))، رقم )57))(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب 
التفسري سورة املزمل ))/)50، رقم 0))))(، وأبو يعىل يف مسنده ))/))، رقم 7)))(، 
وابن أيب عاصم يف السنة ))/9))، رقم )9)(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/0))، رقم 

.((5(5
))) يف هـ: وله.

))) يف ج: يف.
))) يف هـ: احلوض.
)5) يف ج: املتوغل.

ْأماُء: البحر لَدواِم مائه وقد قـيل: َأصله َدْوماء، فإِْعالله علـى  ))) يف ج: الدماء، قال يف اللسان: الدَّ
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بيان مقت�سى ال�سريعة من هذا الف�سل 

وليس يف هذا يشء))) خيص بقدر املعلوم إال احلدود وما دون ذلك فهو إىل 
اجتهاد احلاكم وعليه النظر ملصالح اإلسالم وأهله وكل ما كان من حقوق اهلل 
تعاىل إذا صدر من فاعله))) عىل معنى الغلط أو اجلهل بجوازه أو التقصري فيه 
مسلم  كان  لو  كام  والتعليم  والنصيحة  النهي  فيه  يكفي  فهذا  ذلك  يشبه  ما  أو 
أو ما يشبه ذلك من  الطريق  الوضوء وال الصالة أو وضع متاعه يف  ال حيسن 

تساهل العامة عىل معنى اجلهل والعادات التي ينكرها الرشع.

وأما إذا مل يقبل النهي وتعمد للخالف فاألدب واجب، ولو كان الفعل يف 
األصل صغرية فإن اإلرصار كبرية فكيف بمن))) كان حليف الكبائر إن عقابه 

ألشد.

وانظر إىل رمحة اهلل الواسعة إن فاعل الكبرية إذا تاب وأخلص وأعطى احلق 
من نفسه وعرف }به))){ صدقه)5) بذلك جاز ترك عقوبته ما مل جيب عليه حد 

مرشوع فرتك الفرائض ال جيوز عن تائب وال غريه.

نظر  يف  له  موسع  فاحلاكم  والنظر  االجتهاد  معنى  عىل)))  خرج  ما  وأما 

هذا شاذ.
))) يف د: شيئا.

))) يف و: فاعل.
))) يف ج: ممن. 

))) زيادة يف: ج.
)5) يف و: بصدقه.

))) يف ج: من.
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عن  مثاًل  النهي  كفاه  فمن  الكبائر  األصلح من العقوبة والرتك }حتى))){ يف 
بيع الربا أو))) أشباه ذلك فالنهي فرض عينه وإن عاد فالعقاب عىل نظر احلاكم 
القول))){ بردعه))) بام هو له أهل وال نعلم عليه بعد التوبة عقابًا وال نراه  }من 

يف النظر وهلذا نظري من القول يف األثر.

وعدوانًا  ظلاًم  البغي  معنى  عىل  خرج  ما  إال  مطلقًا  األموال  حكم  وهكذا 
كالنهب والرسق فإنه أشد وال ينبغي الغفول عنه.

رفع إليه ذلك وجب األخذ به والعقاب بمقتضاه ولو تاب  }نعم)5){ إن 
بعد الرفيعة عليه فإن ريض))) اخلصوم وبقي حق اهلل جاز أن ال يؤخذ)7) }به))){ 
حقه  يف  قبلها  ما  جتب  فالتوبة  مستحاًل  يكون  أن  إال  منها  بد  فال  احلدود  إال 
ومتى وجب احلد يف يشء إن لو كان اإلمام قائاًم فمع عدم اإلمام ال ينبغي للقائم 
بالعدل إال أن يأخذ بالعقاب فيه وال يبطل حق اهلل بعد وجوبه بحسن العفو فيام 

دون املرشوع)9) له حد.

من  بد  وال  موضع  ولالختالف  حمل  للنظر  وكأنه  اجتهادًا  فيه  أقول  هكذا 
العود عىل قطاع الطريق وما قيل فيهم خاصة أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه 

))) سقط من: و.
))) يف و: و.

))) سقط من: هـ، و، ز.
))) يف ب، هـ، و، ز: لردعه.

)5) سقط من: د.
))) يف أ، ج، د، هـ، و، ز: عليه فأرىض اخلصوم.

)7) يف ز: تؤاخذ.
))) سقط من: ب.

)9) يف ب: الرشوع.
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}إال  بالتوبة  عنه  احلدود  رفع  يف  لإلمام)))  فمختلف  نفسه  من  احلق  وأعطى 
فكذلك  مستحاًل  أو  عليه  جمتمع  اإلسالم  قبل  أحدثه  ما  فرفع  مرشكًا  كان  إذا 
ذلك  يف  واألصل  وحده  املحرم  يف  االختالف  وبقي  األشهر  بالتوبة))){ عىل 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعاىل:  قوله  مفهوم  يف  النظر  تعارض 
ہ)))﴾ فقيل فيها بالعموم.

ويف الكشاف))) يروى عن عيل بن أيب طالب أنه قد أخذ بذلك وقد عمل به 
بعض األئمة من عامن فيام وجدنا من األثر وقيل: إهنا خاصة يف املرتدين وذلك 
معروف بالنزول ألهنا أنزلت يف قوم حاربوا الرسول وكأن)5) هذا القول أشبه 

باألصول.

برفع)7)  بالتوبة فكيف  ثبت جواز االختالف يف رفع احلدود))) عنهم  وإذا 
رأى  إن  عنه  يعفو  أن  للحاكم  إن  وقيل))):  ألجوز  إنه  اإلمام  غري  من  العقاب 
دون  ما  احلاكم  إىل  فيه  واألمر  تعاىل  اهلل  حقوق  من  األدب  فإن  أصلح  العفو 
احلدود وأما)9) ما كان من العقوبات متعلقًا بخصم من البرش كاحلبس عىل شتم 
أو رضب أو نحوه بعد رفع املظلوم إىل احلاكم فالعقاب عليه واجب إن كان يف 
األصل مما جيب العقاب عىل مثله وليس للحاكم يف ذلك ختيري ولكن له النظر يف 

))) يف ب: اإلمام.
))) سقط من: و.

))) املائدة ))
))) تقدم التعريف بتفسري الكشاف للزخمرشي يف هامش اجلزء األول.

)5) يف النسختني: أ، ب: وكان.
))) يف أ: العدود.

)7) يف هـ، ز: يرفع.
))) يف د: وقبل.

)9) يف أ، ب، ج: فأما.
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التشديد والتوسيع وما يشبه ذلك اجتهادًا هلل ولعباده طلبًا لرضوان اهلل ال إلتباع 
هوى))) وال حمبة))) خملوق ولو أظهر التوبة مل يعذر من الواجب عليه من األدب 
إال أن يرىض اخلصم ويعفو }عنه))){ بطيبة))) نفسه فإن عفا اخلصم عن العقاب 

ومل يصح أنه تاب جاز)5) للحاكم العفو واألدب فلينظر األصلح منهام.

وقيل: إن ما دون احلدود فاحلاكم موسع له يف النظر فيه بني العفو والعقوبة 
ومن مل يكن معودًا باألحداث فالعفو عنه جائز إذا رأى احلاكم الصالح يف ذلك 
ذلك  خالف  ومن تعودها فال ينبغي إال أن يعاقب إال إذا }وجب))){ النظر 

فيه هكذا رصح األثر.

ومثله ورد عن اإلمام املهنا)7) إال إذا أظهر منه أن التملق بني))) أيدهيم والتوبة 
والرجوع إنام هو حيلة للخالص ال من صدق اإلخالص فاألوىل به أن يؤخذ بام 

))) يف ج: اهلوى.
))) يف و: وال يف حمبة.

))) سقط من: ج.
))) يف و، هـ: طيبة.

)5) يف ب: جار.
))) سقط من: ج، ويف د: أوجب.

)7) اإلمام املهنا بن جيفر اخلرويص بويع باإلمامة سنة ))) هـ فسار سرية احلق والعدل واتبع آثار 
السلف الصالح وصارت عامن به يف أمان وكان له ضبط وحزم وهيبة عظيمة واجتمعت له من 
عنده  وكان  العدو  حلرب  مهيأة  مركب  ثالثامئة  البحر  يف  وله  اهلل  شاء  ما  والبحرية  الربية  القوة 
بنزوى سبعامئة ناقة وستامئة فرس تركب عند أول صارخ وقيل: إن عسكره بنزوى فقط عرشة 

آالف مقاتل.
ويف زمانه وقع الكالم بعامن يف خلق القرآن وهي مسألة جيء هبا من البرصة فانترش الكالم فيها   
وعظمت هبا البلية يف عامن وغريها حتى اجتمع قول أصحابنا عىل أن اهلل خالق كل يش وما سوى 

اهلل خملوق وأن القران كالم اهلل ووحيه وكتابه وتنزيله عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص تويف سنة 7)) هـ.
))) يف د: من.
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عرف من حاله إرهابًا له وألشكاله ففي ذلك معزة الدين وصالح الدنيا وقطع 
النظر من  الظامل وباجلملة))) فهذه األحوال كلها حمتاجة إىل  املظامل وكف معزة 

أهله ال يستغنى فيها بمستودع السطور.

وبعد هذا التأصيل فدونك ذكر ما يعاقب املسلمون بمثله ما بني جمتمع عليه 
أو خمتلف فيه فإنا نذكره إن شاء اهلل يف مسائل تقريبًا للناظر أو))) السائل.

الم�ساألة }الأولى)3){ في الحب�س و�سفاته

وهو يف اللغة املنع وبمعناه احلبس))) كام يف ظاهر القاموس)5) والذي يعرف 
بالذوق من))) مفهوم اللفظ أن السجن حبس يف مضيق فهو األخص واحلبس 
والسجن  بسجن  وليس  ونحوه  املسجد  يف  حتى  احلبس  يكون  وقد)7)  أعم 

والسجني بكرس السني وتشديد))) اجليم: أضيق السجن وأشده.

والطمر حبس يف طمرية وهي احلفرية حتت األرض فتلك ثالثة أنواع من 
احلبس وكلها موجود يف قول املسلمني.

))) يف أ: وباحلملة.
))) يف ج، د: و.

))) سقط من: ب.
))) يف هـ، و، ز: السجن.

التعريف به يف هامش اجلزء  القاموس املحيط للعالمة الفريوزآبادي املتوىف سنة 7)) هـ تقدم   (5(
األول.

))) يف ز: ومن.
)7) يف هـ، ز: فقد.

))) يف ب: وبشديد.



(9 كتاب اإغاثة الملهوف

احلبس))){  ملوضع  اسم  احلاء:  وسكون  والباء  امليم  بفتح  }واملحبس 
إىل  اخلروج  عن  فيه  املحبوس  يقرص  موضع  وهو  قياسًا  منه  جائز  الباء  وكرس 

غريه سواء كان املوضع حصنًا حرزًا أم ال.

لكونه  }منه))){  اخلروج  عن  مانعًا  نفسه  يف  احلبس  يكون  أن  واألوىل 
مستورًا))) باجلدر احلصينة وثيقًا باألبواب الشديدة فإنه أوقر))) يف صدور من 
ذلك  ففي  ال  أم  والربد  للشمس  مكشوفًا  تركه  جيوز  وهل  ورسوله  اهلل  حاد 

قوالن.

حمبوب  بن  حممد  }بن))){  اهلل  عبد  بن  سعيد)5)  اإلمام  عن  يروى  واملنع 
الشيخ أيب سعيد ريض اهلل عنه وقيل  قول  يف  رمحهم)7) اهلل }تعاىل))){ وكذلك 

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.
))) يف هـ، ز: مسورا، ويف و: مسورة.

))) يف أ، ج، د: أوفر.
)5) اإلمام الشهيد العادل العامل سعيد بن عبد اهلل بن حممد بن حمبوب بن الرحيل بن سيف بن هبرية 
به  التحفة سنة 0)) هـ فجمع اهلل  املخزومي القريش بويع عىل ما حتراه نور الدين رمحه اهلل يف 

الشمل ووحد به الكلمة وأراح به العباد وأحيا به البالد.
قال أبو حممد بن أيب املؤثر: ال نعلم أحدا يف أئمة املسلمني كلهم بعامن أفضل من سعيد بن عبد   

اهلل إال أن يكون اجللندى بن مسعود.
قال أبو سعيد: وما أحقه بذلك فإنه كان إماما عادال صحيح اإلمامة من أهل االستقامة عاملا يف   

زمانه ومع ذلك قتل شهيدا رمحه اهلل وغفر له.
قال اإلمام الساملي: قلت وال أعدل باجللندى إماما يف عامن فإنه قد مجع الصفات الثالث: العلم   

والعدل والشهادة مع ما مجع اهلل له من الصفات التي ال تكاد توجد يف غريه.
املؤثر وأبو سعيد حممد بن  العلامء احلواري بن عثامن وعبد اهلل بن حممد بن أيب  ويف عرصه من   

سعيد الكدمي وابن بركة وغريهم. تويف ريض اهلل عنه يف وقعة بمناقي سنة ))) هـ.
))) سقط من: د.

)7) يف هـ، ز: رمحهام، ويف و: رمحه.
))) زيادة يف: هـ.
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من  كان  ملن  مزعج  وإرهاب  وتضييق  وتشديد  عقوبة  األصل  يف  ألنه  بجوازه 
أهله فأنى يصح املنع من مثله ويف النظر ما يدل عىل التفرقة الختالف جنايات 
املحبوسني فإن كان من أهل اجلنايات العظيمة كالقتل والنهب أو))) الفواحش 
العقوبة  عىل  التفاقهم  األصح  هو  فاجلواز  اخلمر  ورشب  كالزنى)))  الكبرية 
باألشد فكيف باألدنى اللهم }إال))){ أن خياف عليهم التلف أو))) ما يشبهه من 

حال ال جيوز تركهم)5) فيه فاملنع قواًل واحدًا وما دون ذلك فعىل نظر احلاكم.

فاملنع)))  كاملديون  اهلرب  عن  استيثاقًا  ولكن  عقوبة  لغري  احلبس  كان  وإن 
ظلم  والزيادة  رشعًا  فيه  املأذون  عىل  زيادة  ألنه  اختالفًا  فيه  نعلم  وال  غري  ال 
رصيح وإذا كان املحبس وضيع البناء فخيش منه اهلرب كان عىل احلاكم تسويته 
وإصالحه من مال بيت مال اهلل أو يرتك عليهم حرسًا شديدًا حتى يندفع املحذور 

وليس املراد إال ذلك.

وجاء يف األثر جواز احلبس يف حفرية يف األرض كالطوي)7) بال ماء إذا مل 
يكن للحاكم حبس يستغني به عن ذلك ويف هذا ما دل عىل جواز مثل ذلك عىل 
يف  ذلك)9)  النظر  أوجب  إن  العظيمة  العقوبات  أهل  عىل  تشديدًا)))  حال 

أهله.

))) يف ج، د: و.
))) يف أ: كالزناد.
))) سقط من: د.

))) يف ج: و.
)5) يف د: هلم.

))) يف ب: كاملديون )ال( فاملنع. بزيادة ال.
)7) الطوي هي البئر.

))) يف ج: شديدا.
)9) يف أ، ج، د، و، ز: زيادة )يف( قبل كلمة ذلك.
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الم�ساألة الثانية

في تف�سيل ما يجوز للحاكم الحب�س عليه 

فهو ثالثة أنواع))):

النوع األول))): يف احلبس إىل إنفاذ احلكم))) 
ذهاب  عن  وحجر  منع  ولكنه  يشبهه  وال  العقوبات  حبس  من  هو  وليس 
املدعى))) عليه إذا خيف إتالف حق بذهابه كاملدعي يف غالم أنه عبده اآلبق أو 
امرأة أهنا زوجته النشوز)5) وأن عنده البينة عليهام فإذا أنكرا وخيف فواهتام جاز 
للحاكم حبسهام حتى حترض))) البينة أو يكون هلام كفيل بإحضارمها إىل احلاكم 

عند وصول البينة فيقطع احلكم بينهام.

املرأة  أو  البينة  عليه  له  وأن  سيده  من  العتق  ادعى)7)  إذا  العبد  يف  وكذلك 
من  مأمون  مراتب:  ثالث)9)  عىل  فهم  ذلك  ينكر  وهو  زوجها  أنه  ادعت))) 
اهلرب فال حبس عليه أو أخذ الكفيل عليه فكذلك أو خموف الفرار أو)0)) اهلرب 

))) كذا يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق ذكر أنه ثالثة أنواع ولكنه عندما رشع يف تفصيلها أتى عىل 
ذكر نوعني فقط ومل يتطرق للثالث.

))) يف ب: بياض يف موضع كلمة )األول(.
))) يف ج، د: احلاكم.

))) يف النسختني: أ، ب، ج: املدعي.
)5) يف ز: النشور.
))) يف ج: حيرض.

)7) يف النسختني: أ، ب: ادعي.
))) يف ب: ادعنت.

)9) يف و: ثالثة.
)0)) يف و: و.
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فهو الذي جيوز للحاكم حبسه حتى حترض البينة أو حرضت حتى }يصح))){ 
تعديلها فيام قيل.

ويف قول الشيخ حممد بن حمبوب: إنه حيبس يومًا فإن جاء بالبينة وإال ترك 
ترك  وإال  بقوله:  أراد  ما  أدري  لئال يضيع احلق هكذا يف األثر }عنه))){ فال 
لتحديده))) باليوم  فإنه حيتمل يف التأويل تركه يف احلبس فال }يكون))){ معنى 
نجري  ونحن  فيه  فلينظر  كالمه  بمفهوم  األشبه  ولعله  احلبس  من  إطالقه  أو 
عن اهلرب حتى حترض البينة وال نعرف  احلجر  جواز  من  أصلناه  }عىل)5){ ما 
مزيد عىل  بال  إىل موضع احلجة  البلوغ  مدة  احلاكم من  يراه  ما  إال  لذلك حدًا 
ذلك فإنه مما خيتلف))) قربًا وبعدًا فإذا صح احلق وثبت كان عىل املديون القضاء 
بحرضة احلاكم فإن عجز عنه ملعنى وجب عليه)7) إحضار الكفيل وإال حبس إال 

إذا كان عداًل أو ثقة أو مأمونًا من اهلرب.

فقد  الناس  نظر احلاكم الختالف أحوال  ومثل هذا احلبس قد يكون عىل 
يكفي أن يمنع اخلروج من البلد أو))) حيبس يف مسجد أو يف داره أو يف }بيت)9){ 

غريه أو يف حمبس فإنه عىل قدر منازل الناس يف الدنيا والدين مجيعًا.

))) سقط من: أ.

))) سقط من: أ.
))) سقط من: ز.

))) يف ز: لتحديد.

)5) سقط من: ب.
))) يف ز: ختتلف.
)7) يف ج، د: عنه.

))) يف ج: و.
)9) سقط من: ز.



9( كتاب اإغاثة الملهوف

النوع الثانى: يف حبس التهم)))

جليل  اخلطر  عظيم  أنه  شك)))  وال  وقواًل  فعاًل  عليه  املسلمون  أمجع  وقد 
والعدوان  البغي  بكف  العامل  وإصالح  املظامل  حسم  من  عليه  يرتتب  ملا  القدر 
الشهود  عدالة  وقلت  الفساد  وعظم  العناد  فشا  وقد  الزمان  هذا  يف  سيام  وال 
بأنواع  األيدي  وبسط  والدين  الدنيا  خراب  عىل  والكنود  الكفر  حزب  ومتاأل 
بقلة  علاًم  االنتصاف  من  أمنًا  والتنارص))) عىل اخلالف  االعتساف  الرش وكثرة 
اإلنصاف وكيف ال وأكف احلق مكفوفة وشمس العدل مكسوفة وقبة اإلسالم 
مكشوفة ونرصة الباطل مألوفة فيا خيل اهلل اركبي ويا فئة احلق اطلبي وإىل نرصة 

اهلل انديب ومن األعداء فال))) ترهبي.

يدهيم  الظاهر  يف  وقطع  شوكتهم  بالعدل  وكرس  عضبهم)))  اهلل  فل  فإذا)5) 
وتسرتوا بكمني العداوة والعناد وسعوا بمستور البغي يف البالد فقتلوا باالغتيال 
وانتهبوا بالرسق األموال فتشمر إلغاثة العباد بقطع مثل هذه املواد فإهنا سهلة 
عىل من فتح)7) اهلل بصريته فزين بجامل العدل سريته وقوى بسيف العلم عضده 
وشد بنور احلق يده ورشح باإليامن صدره ويرس بالتوفيق أمره وال حول وال قوة 

إال باهلل }العيل العظيم))){.

))) يف ب: املتهم.
))) يف أ، ب، ج، د، هـ: واألشد.

))) يف ج: والتناصري.
))) يف و: ال.

)5) يف ج: وإذا.
))) يف و، ز: غضبهم.

)7) يف ج: سهلة ملن فتح.
))) سقط من: هـ، و، ز.
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ودونك القول يف ذلك: أما القتل عىل العمد فهو أعظمها))) جرما وأشدها 
إثام وأكربها يف العقوبات نكاال، وأكثرها يف اآلخرة وباال، ولعظم حرمته وشأنه، 
وهتافت أهل الزمان فيه بالعدوان، وجب تقديم العناية به يف البداية واهلل نسأله 

اإلعانة إىل النهاية، فهو إما جمهول الفاعل أو معلومه.

فاملعلوم تنفذ األحكام فيه بمقتىض كتاب اهلل وسنة رسول اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص وإمجاع 
له احلكم  أبرص عدله فجاز  الرأي ملن  العدل واالستقامة، واختالفهم يف  أهل 

بمقتضاه وأما املجهول فنثبت))) هاهنا بيان))) أحكامه }يف)5){ مقالتني: 

املقالة األوىل: يف القسامة

وإنام تعرضنا لذكرها يف هذا املقام تنبيهًا وتعلياًم وحثا وإرشادًا وملا نرى عليه 
من مسيس احلاجة وكثري))) اجلهل حتى سبق إىل الظن أن األكثر من الناس به 
جاهلون، وعن أحكامه غافلون، إال من له)7) يف العلم قدم راسخة))) وقليل ما 

هم وهذا ينحرص بحمد اهلل يف أربعة أذكار.

))) عبارة النسخ هـ، و، ز: أما القتل فهو عىل العمد أعظمها.
))) يف هـ، ز: وسنة رسوله.

))) يف أ، ب: فتثبت.
))) يف أ، ب، هـ، و، ز: من.

)5) سقط من: هـ، و، ز.
))) يف و، ز: كثرة.

)7) يف أ زيادة بعد له: فيه.
))) يف أ، ب: قلم راسخ.
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ذكر �سفة الق�سامة

فالقسامة يف القتيل))) تكون إذا مل يّدع أولياؤه عىل أحد معني فإن كان القتيل 
يف قرية أو حملة فألولياء القتيل أن خيتاروا من أهل تلك القرية أو املحلة مخسني 

رجال حيلف كل واحد منهم))): ما قتلناه وال علمنا له قاتال.

ويف املروي عن رشيح))) يف لفظ اليمني: ما قتلته وال علمت له قاتال وهو 
عليهم  وضعفت)))  هبا  وجد  من  حلف  مخسون  املحلة  يف  يكن  مل  فإن  حسن 

األيامن حتى يكملوا مخسني يمينا.

 فإن كانوا مخسة وعرشين)5) ضعفت))) عليهم مجيعا وليس ألولياء القتيل 
أن جيعلوا)7) التضعيف عىل رجل واحد إذ ليس عليه تضعيف مع وجود غريه 
إال إذا مل يف))) أهل الدار بتامم اخلمسني فألولياء القتيل أن خيتاروا منهم ثانية 

عىل عدد ما بقي هلم من اليمني.

))) يف و: القتل.
))) يف أ، ب: منهام.

))) رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء يف صدر اإلسالم 
أصله من اليمن ويل قضاء الكوفة يف زمن عمر وعثامن وعيل ومعاوية واستعفى يف أيام احلجاج 
فأعفاه سنة 77 هـ وكان ثقة يف احلديث مأمونا يف القضاء له باع يف األدب والشعر وعمر طويال 

ومات سنة )7 هـ بالكوفة.
))) يف هـ، و، ز: وضوعفت.

)5) يف و: مخسة وعرشون.
))) يف هـ، و، ز: ضوعفت.

)7) يف ز: جتعلوا.
))) يف ز: مل يفي.
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الدار  أهل  عىل  موزعة)))  يمينا  مخسون  هلم  يتم  أن  إىل  ورابعا  ثالثا  وهكذا 
أو املحلة أو القرية وحيث زادوا يف عدد رجاهلم عام وجب عليهم من األيامن 

فاخليار فيهم))) ألولياء القتيل عىل ما قيل.

فإن مل يكن يف الدار إال رجل واحد فاأليامن عليه مكررة مخسني مرة، ويف 
كانت  ولو  رجال،  مخسني  يتم  حتى  عاقلته  عىل  اليمني  أن  اآلثار  بعض  ظاهر 
الدار فإن ظاهر ما يوجد يف األثر أن من وجب عليه يشء من  العاقلة يف غري 
الدية يف القسامة فعىل عشريته أن يستحلفوا أيضا هكذا ورد مطلقا يف قول من 

رواه واهلل أعلم بعدله.

ويف قول أليب عبد اهلل))) فيام يوجد: أن عليه يمينا واحدة ال غريها))) وليس 
هو بالشهري، وكذلك عىل أهل القرية واملحلة كل واحد يمني بال تضعيف، ويف 
ظاهر بعض األثر أن أهل القرية حيلفون مجيعا ما كانوا ومقتضاه ولو زادوا عىل 
مخسني فاليمني عليهم أمجعني وليس هذا بالشهري وال نعلم أنه املعمول به وال 

نقوى عىل األخذ به وإن كان يف ظاهره غري بعيد من صواب الرأي.

فإنه كام قيل يف القتيل بني القريتني إذا استوتا)5) وقد اختلف هل حيلف من 
كل قرية مخسة وعرشون أم))) مخسون فيكون اجلميع مائة عىل }هذا)7){ القول 

))) يف أ: موزوعة.
))) يف ج: فيهم.

))) أبو عبد اهلل حممد بن حمبوب بن الرحيل القريش.
))) يف أ: غريه، ويف ب: غري.

)5) يف ز: استويا.
))) يف و: أو.

)7) سقط من: أ.
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الثاين، فإن كان بني ثالث))) قرى أو أربع أو مخس فهكذا يتضاعف زائدا مخسني 
}مخسني))){.

بال  القرى  بني  فكام  احللل  بني  كان  فإن  األكثر  هو  بالتوزيع  القول  ولعل 
فرق، وعىل قول ثالث: فال قسامة فيمن كان يف الفلوات ولو بني القرى والقول 
إليه كأنه األظهر، فإن استوين قربا وزع قسامة ودية، فإن  بالقياس إىل أقرهبن 
وجد يف دار فعىل صاحبها أو يف عسكر فعليهم أو بني قبيلتني مستويا فعليهام أو 

بني فسطاطني))) يف غري القرية مستويا فعىل أصحاهبام.

ومن أدرك بني عسكرين يف حال التقاء الصفوف قتاال فعىل العدو منهام أو 
يف))) عرفات)5) فعىل من كان هبا))) قياسًا عىل ما قيل يف العسكر، وقيل: يف بيت 
مال اهلل أو قتيل زحام يف الطواف أو الرمي أو نحومها فكذلك االختالف فيام 
يظهر يل، وقيل: يف قتيل املسجد أو السوق إنه عىل أهل القرية، وقيل: يف بيت 
مال اهلل وعسى أن خيرج له باملشاهبة معنى ما قيل يف العسكر والسجن إن صح 

هذا يف النظر.

))) يف و: ثالثة.
))) سقط من: و.

))) الفسطاط بيت من الشعر قال ابن منظور يف اللسان: وفيه لغات: فسطاط وفستاط وفّساط وكرس 
التاء لغة فيهن وفسطاط: مدينة مرص محاها اهلل تعاىل والُفساط والِفساط والُفسطاط والِفسطاط: 

رضب من األبنية.
ويف التهذيب الفسطاط: جمتمع أهل الكورة وكل مدينة فسطاط.  

))) يف أ: عىل.
أو عرفة وهي غري منونة وال يدخلها األلف والالم وعرفات اسم ملوضع بمعنى لفظ  )5) عرفات 
اجلمع وال جيمع وسميت عرفة ألنه تعارف فيها آدم وحواء حني أخرجا من اجلنة وقيل: لعلو 
مكاهنا من األعراف وهي اجلبال وقيل: لتعريف جربيل إبراهيم املناسك هبا فقال: عرفت عرفت 

وقيل: غري ذلك. 
))) يف أ: هبام.
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كام ال يبعد يف االعتبار أن خيرج من القول يف الطواف ما قيل))) يف غريه من 
املساجد فيكون عىل أهل القرية الحتاد))) العلة وعدم الفرق فإن املساجد هلل كلها 
فام وجه التفرقة، وقتيل املحبس عىل املحبوسني إال من كان قتيل العقوبة وهكذا 

القول يف احلصن إن))) وجد به.

أو  فيها  أن يصح ألحد  إال  قتيل وجد هبا  قسامة  السفينة مجيعا  أهل  وعىل 
املنازل قياسا عىل  القتيل هبا فله حكم  احلصن))) ونحوه دار متعينة، فإن وجد 
منازل أهل املحلة وال قسامة يف بحر أو هنر عظيم كدجلة والفرات وسيحون)5) 
وجيحون))) فإن كان يف طوي)7) ليست هي يف دار أحد أو كان يف جدول }أو 
فإن كان يف القرية فعىل أهل القرية أو }يف)0)){  دار)9){ مملوكة  }أو  يف))){ أرض 
املحلة فعىل أهل املحلة، وقيل: إنه عىل أهل الطوي أو اجلدول أو األرض، فإن 

))) يف و: قبل.
))) يف ز: إلجياد.

))) يف ج: بأن.
))) يف هـ، ز: احلصني.

)5) سيحون بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهملة وآخره نون: هنر مشهور كبري بام وراء النهر قرب 
خجندة بعد سمرقند جيمد يف الشتاء حتى جتوز عىل مجده القوافل وهو يف حدود بالد الرتك.

معجم البلدان باب السني واأللف وما يليهام  
))) جيحون بالفتح اسم أعجمي وأصله بالفارسية هرون وهو اسم وادي خراسان عىل وسط مدينة 
يقال هلا جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا: جيحون عىل عادهتم يف قلب األلفاظ وهو هنر عظيم 

جيمد يف الشتاء.
معجم البلدان باب اجليم واأللف وما يليهام  

)7) الطوي هي البئر.
))) سقط من: ج.

)9) سقط من: هـ، و، ز.
)0)) سقط من: أ، ب.
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عىل القوم أم عىل صاحب األرض  يكون  فهل  نزل))) بتلك }األرض))){ قوم 

أم عىل أهل القرية إن كانت يف القرية ففي ذلك خيرج االختالف.

وإذا وجد القتيل عىل دابة وهلا سائق أو قائد أو راكب فعليه القسامة والدية 

فإن كانوا عليها مجيعا فهو عىل مجيعهم، وهكذا إذا محل اإلنسان قتيال فعليه فيه 

القسامة والدية ولو كان يف قرية أو حملة فعليه وحده دون أهل القرية القسامة 

والدية يتبع هبا العواقل.

ويف قول العالء))) ومسبح))): أنه إذا كان يدعيه عىل غريه فال قسامة عليه 

وال دية وهذا كأنه بناء عىل املتعارف)5) يف املصطحبني ونحومها إذا قتل أحدهم 

يصح  ال  ولكن  حسن  وهو  به  أو  عليه  القيام  أو  محله  من  غالبا  لآلخر  بد  فال 

يطالبونه  وال  القتيل  أولياء  يصدقه  ما  موضع  يف  إال  احلكم  يف  إطالقه  عندي 

بقسامة فيه.

والراكب، ولو صح هذا  والقائد  السائق  القول يف  ثبت هذا فكذلك  وإذا 

إبطال  مقتضاه  ألن  النظر  يف  عجيب)))  شأن  فله  مفهومه  إطالق  عىل  القول 

))) يف أ: ترك.
))) سقط من: ج.

))) مل أجد له ترمجة وقد ذكر الشيخ سيف بن محود البطايش يف اإلحتاف علمني حيمالن هذا االسم 
األول العالء بن أيب حذيفة ومل يرتجم له واآلخر العالء بن عثامن وهو من علامء القرن الثالث 

وكان معارصا للعالمة الكبري موسى بن عيل.
))) العالمة القايض مسبح بن عبد اهلل من علامء القرن الثاين اهلجري تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء 

العارش.
)5) يف أ، ج: التعارف.

))) عبارة النسخة ج: عىل إطالقه فمفهومه له شأن عجيب.
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القسامة عن أهل املنازل أو احللل أو القرى إذا ادعوه))) عىل غريهم ولو مل تكن 
هلم بينة.

يأتوا بشاهدي  أو  املقتول  أولياء  أن يصدقهم  وإين ال أرى صحة ذلك إال 
عن  امرأتني  أو  ذكورا  منهم  العدلني  شهادة  بإجازة  وقيل:  غريهم،  من  عدل 
أحدمها، ويف قول ثان: فال))) يقبل منهم أقل من ثالثة شهود عدول واستحسنه 
بعضهم وأظنه الشيخ أبا سعيد رمحه اهلل، ويف قول ثالث: فال تقبل))) شهادهتم 

ولو كثروا ألهنم يدفعون املغرم عن أنفسهم.

فإن وجد القتيل عىل دابة واقفة))) به يف دار أو حمله أو قرية فقد قيل: إنه عىل 
أهل الدار أو املحلة أو القرية عىل الرتتيب، وإن كانت الدابة تسري به فمختلف)5) 

يف القسامة فيه هذا إذا مل يكن مع الدابة أحد.

فيها  االختالف  يدخل  أن  يبعد  فال  السري  حال  فيها  االختالف  جاز  وإذا 
الدابة  نحوه)7) فإن حركة  أو  بالربط  موثوقة  تكن  مل  ما  }الوقوف))){  حال 
وسكوهنا أمر اختياري هلا فال معنى لتبدل األحكام به وكله قابل لالحتامل نعم 
القسامة إن  البعيدة حسن بطالن  األمكنة)9)  من  }به))){  إذا صح أهنا جاءت 
عرف ذلك بأنه من حيث ال جتب القسامة فيه عىل أهل الدار إن خرج ذلك عىل 

))) يف و، ز: دعوه.
))) يف هـ: ال.

))) يف ز: يقبل.
))) يف و: واقعة.

)5) يف و: فيختلف.
))) سقط من: و.

)7) يف و: بالربط أنحوه.
))) سقط من: و.

)9) يف و: األماكنة.
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معنى الصواب يف النظر.

وإال فاحلكم حيث وجد القتيل ال غري وال معنى لالحتامالت املمكنة ولو 
وجب االستقصاء يف هذا ومثله حلكمنا بإبطال القسامة ألهنا أمر مبني عىل غري 
صحة ولكن ورد به الرشع خاصة كذلك عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فبطل االعرتاض 

ووجب))) التسليم.

ذكر توزيع الدية ومن تجب عليه

وقد قيل فيمن وجبت عليه القسامة فأبى عن اليمني: فإنه يستودع احلبس 
حتى حيلف أو يقر فيكون عليه ما يرتتب عىل إقراره من قود أو دية أو يفني عمره 

}يف))){ السجن.

ويف قول آخر: فيستربئ حبسه عىل ما يراه احلاكم))) بالعدل ثم تفرض عليه 
الدية يف ماله وال يكون قسامة عىل أهل القرية وال املحلة وال عىل عاقلتة يشء 
من ذلك فإن يمني القسامة فيام قيل: تثبت العقل عىل العواقل وال تبطل الدية، 
فإن ثبت العقل بالقسامة قسمت الدية عىل من وجبت))) عليه من أهل الدار أو 
القرية أو املحلة منجمة عليهم يف ثالث سنني من يوم يقىض هبا ال من قبل)5) 

ذلك فيام قيل.

))) يف ز: أو وجب.
))) سقط من: أ، ب، ج، د.

))) يف هـ، و، ز: القائم.
))) يف و: وجب.

)5) يف ز: قتل.
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غريهم  عىل  ترفع  مل  فإن بلغ عىل كل واحد أربعة دراهم أو }ما))){ دوهنا 
واحد  كل  }فأتبع))){  من العواقل فإن زادت عىل هذا قسمت بينهم بالسواء 
دانق)))  واحد  ولو عىل كل  أيضا  بالسواء  بينهم  يقتسموهنا  كانوا  عاقلته حيث 
أو ما دونه وما هو يف ذلك إال كواحد منهم إال أن يتربع هو أو غريه بتسليمها 

تفضال عنهم وال يكون عىل واحد من العاقلة أكثر من أربعة من الدراهم.

فإن بقي منها يشء))) فاضال عنها فقد تنازع فيها العلامء عىل أقوال فقيل: 
بتوزيعها بينهم وقيل: بتضعيفها ثانية عىل كل واحد أربعة دراهم يبتدئ به هو 

يف ذلك إىل حيث تنتهي)5) وهكذا ثانيا وثالثا.

وعىل قول آخر: فام فضل فهو يف بيت املال وعسى أن خيرج يف رابع األقوال: 
ثالثة رجال، وخمتلف يف  أقل من  العاقلة  تكون  ماله وال  يكون يف  الفضل  أن 

االثنني.

عىل  فاملجويس)7)  ملته  أهل  به  فيؤخذ  قسامة  الذمي)))  عىل  وجبت  وإذا 
به  رصح  كام  والنصارى  اليهود  يف  وكذلك  اليهودي  دون  وحدهم  املجوس 
إال  األثر ويف هذا داللة: أن عقلهم ال يكون بالنسب فإنه }يكون))){ باملذهب 
فقد  املوايل  إال  األرحام  دون  عنه  يعقلون  الذين  هم  املرء  عشرية  فإن  اإلسالم 

))) سقط من: ج.
))) سقط من: و.

))) راجع تعريف الدانق يف هامش اجلزء الثامن.
))) يف هـ، ز: فإن بقي يشء منها.

)5) يف أ، ب: ينتهي.
))) راجع تعريف مصطلح أهل الذمة يف هامش اجلزء الثالث.

)7) املجوس طائفة من الكفار يعبدون النار وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم اآلخر يعبد القمر.
))) زيادة يف: ج.
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مضت السنة أهنم يعقل))) عنهم بالوالء ويعقلون به أيضا.

نصف  املوليني)))  من  كل  عشريته  فعىل  طائفتني  من  واحد  موايل  كان  فإن 
العقل عنهم عنه وهلم مثل ذلك منه وما زاد فبحسابه واملتوارثون باجلنس من 

املسلمني كل يعقل عنه جنسه فإهنم لعشائر هلم))).

ذكر من تجب فيه الق�سامة

أمجعوا فيام نعلم عىل وجوب القسامة يف آدمي كامل اخللقة حر مسلم معلوم 
القتل جمهول القاتل موجود الذات يف القرى وما يلتبس هبا ويشاهبها فتلك ثامين 
قواعد ويف غريها جيري االختالف فال جتب القسامة يف غري بني آدم كالدواب 
واألنعام وال يف غري كامل اخللقة كاملضغة والسقط ونحومها))) وال يف عبد ألنه 

مال وال قسامة يف األموال.

أم  وهكذا  عبد  واملدبر)))  الشاذ  يشبه  كأنه  العبيد  يف  بالقسامة)5)  والقول 
الولد)7) فلهام أحكام العبيد واملكاتب))) حر بإمجاع أصحابنا خالفا ملن خالفهم، 
وال قسامة عىل املسلمني يف ذمي. وقيل: إن القسامة هلم وعليهم. وقيل: عليهم 

))) يف و: نعقل.
))) يف أ، ب: الوليني.

))) يف هـ، ز: له.
))) يف أ، ب، هـ، ز: ونحوها.
)5) يف أ: والقول يف القسامة.

))) راجع تعريف مصطلح التدبري يف هامش اجلزء العارش.
)7) أم الولد هي األمة اململوكة إذا تزوجها سيدها فولدت له.

))) املكاتب العبد الذي كاتبه مواله. واملكاتبة عتق عىل مال مؤجل من العبد موقوف عىل أدائه.
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ال هلم وال جيوز العكس بإمجاع وفيهم قول آخر وسيعاد إن شاء اهلل.

أثر القتل كالتالف بموت أو حرق أو غرق  وال قسامة فيمن }ليس))){ به 
أو هدم أو ترد أو نطح أو أكل))) سبع }أو لسع))){ أو متطعم سم يف أمثاهلا.

وإنام القسامة فيمن به أثر األسباب القاتلة كرضب بسيف أو رمح أو سهم 
أو تفق))) أو خنجر أو سكني أو رجم بحجر أو خشب أو نحوه مما يعلم القتل 
به، وهكذا ما كان من عالج بيد كاخلنق ونحوه إن ظهر من أسباب ذلك ما ال 

يرتاب يف القتل به.

فإن كان القتيل ال يوجد منه إال بعضه كيد أو رجل أو نصف مشقوقا فال 
قسامة فيه عىل ما يوجد يف األثر، وإنام يعترب األكثر فإن وجد أكثره فالقسامة فيه 

عىل ما قيل.

فيه  البدن فقيل))):  }أو معه)5) يشء من  إن كان وحده  الرأس  وخمتلف يف 
ال قسامة فيه إال أن يكون  وقيل:  البدن،  يف  قسامة  القسامة ولو وحده)7){ وال 
معه من البدن ما يصري به حكم األكثر وعىل هذا فإن وجد األكثر))) من البدن 
ففيه القسامة ولو ذهب الرأس، وعىل هذا اخلالف يرتتب احلكم إن وجد رأس 

القتيل يف دار أو حملة وبدنه يف موضع آخر.

))) سقط من: أ، ب، ج.
))) يف ز: كل.

))) سقط من: و.
))) التفق يف عرف العامنيني هو البندقية.

)5) يف هـ، ز: مع.
))) يف و: وقيل.

)7) سقط من: ج.
))) يف و: فإن بان أكثر.
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دون  به  املأخوذ)))  فهو  قياده  عىل  القسامة  فيه  وجبت  فام  قول  كل  وعىل 
القتيل يف دار))) مشقوقا ونصفه يف دار أخرى أو  إذا وجد نصف  اآلخر، نعم 
حملة أو قرية فالذي يعجبني))) أن القسامة بينهم نصفان))) فال أرى معنى يبطل 

للنظر)7). جماال  فيه  فإن  القسامة بذلك ولو أفهمه مطلق)5) }لفظ))){ األثر 

ولعله  فيه  قسامة  ال)))  ميت  فهو  أنفه  من  خيرج  والدم  رصيعا  وجد  ومن 
كذلك }إن خرج الدم من فيه وإذا كان الدم خيرج من أذنه فقد قيل: إنه قتيل ففيه 
القسامة هكذا يف األثر وإذا أدرك اجلريح طرحيا يف احلي حيا وقد أصيب فيهم 
الشدائد  قاسى  ما  بعد  من  ولو  وال يدرى من أصابه ثم مات من ذلك)9){ 
يف وجوب القسامة فيه، ولعل أكثر القول: }أنه)))){ ال  }منه)0)){ فمختلف 

جتب القسامة فيام يشبه ذلك.

وإذا ادعى أولياء القتيل عىل أحد بعينه بطلت القسامة، وإن اهتموا فال تبطل 
عىل األصح وهل هلم يمني عىل من اهتموه)))) أم ال؟.

))) يف هـ، و، ز: املؤاخذ.
))) يف ج، هـ، و، ز: وجد يف دار نصف القتيل مشقوقا.

))) يف ج: فيعجبني.
))) يف هـ، و، ز: نصفني.

)5) يف و: بطلق.
))) سقط من: ب.

)7) يف ج: فإن فيه جمال النظر.
))) يف ج: ميت وال.

)9) سقط من: ج.
)0)) سقط من: ج.

)))) سقط من: أ، ب، ج.
)))) يف ز: اهتموا.
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يف ذلك قوالن وعسى أن منع اليمني بالتهمة من خمتارات الشيخ أيب سعيد 
رمحه اهلل ومن ال ويّل له فاإلمام وليه وهو املطالب فيه بالقسامة والدية إن))) مل 

يصح قاتله.

وإن صح فله أن يقتاد به أو))) أن يعفو عن القود))) فيأخذ الدية فتكون عنده 
يف  أو  للفقراء  أو  املال  لبيت)5)  األقوال  من  فيها  بام  األموال  من)))  كاملجهول 
ينتفع هبا وهكذا  تبقى حرشية))) ال  أو  له وارث  التوقيف، إال أن يصح  حكم 

حكم ما صار إليه من الدية بعد القسامة فإهنام عىل أصل واحد.

ذكر من تجب)7) عليه الق�سامة

الدار  فأما)))  غريها  أو  دار  يف  موجود  إىل  ينقسم  املحل  باختالف  وهو 
ونخص)9) هبا يف هذا املوضع البيوت واملنازل دون املحلة أو البلد أو القبيلة وإن 
كان يطلق اسم الدار عليهن لغة وتأنيثها لالسم أشهر من تذكريه وال بأس بذكر 

هذا تتمياًم للفائدة)0)).

))) يف أ، ب: وإن.
))) يف أ: و.

))) راجع تعريف مصطلح القود يف هامش اجلزء الثاين.
))) يف ج: يف.

)5) يف و: لبيب.
))) راجع تعريف احلرشي يف هامش اجلزء السابع.

)7) يف هـ، ز: جيب.
))) يف ج: وأما.

)9) يف هـ، و: وختص.
)0)) يف و: لفائدة.
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وتنسب الدار يف هذا إىل من سكنها))) فال قسامة عىل صاحب أصلها عىل 
األصح إن مل يكن هو الساكن وقول من أوجب القسامة عليه دون الساكن ليسه 

بالشهري.

وإذا ثبت القوالن فبالتخريج منهام يصح أن تكون))) القسامة والدية عليهام 
إنصافًا  أو يقتيض)5) هبا  الكل  التوزيع لشموله  بينهام)))  فيقتيض احلكم)))  مجيعًا 
بينهام الستواء العلتني يف إحلاق اجلهتني فلينظر يف هذا التفريع من له النظر ثم 

يقيض))) برفع)7) ما خالف احلق املعترب.

فإن ألقي القتيل يف دار ولو كانت البنه أو ألبيه أو زوجته))) فعليهم القسامة 
والدية ولو كان يف الدار رجال ونساء من األحرار البالغني فعىل مجيعهم تكون 
وعسى أن ال يبعد يف النظر إخراج النساء عن القسامة يف)9) هذا املوضع كام أفاده 
إطالق لفظ األثر إن صح ما نعتمده من ذلك وإال فلريجع إىل ترصيح ما قيل 
من وجوهبا عليهم يف املنازل خاصة وكأن األول ال خيرج من جواز الرأي ملعان 

تؤديه.

نرفعه  والدية بال خالف  القسامة  فعليهن  لنساء وحدهن  الدار  فإن كانت 
، وإن وجد الترصيح بخالف يف ذلك عن بعض القوم أو كانت  عن أصحابنا 

))) يف و: مسكنها.
))) يف هـ: يكون.

))) يف هـ، ز: احلاكم.
))) يف و: بينهم.

)5) يف هـ، و، ز: يقيض.
))) يف و: تقيض.

)7) يف هـ، و، ز: برد.
))) يف هـ، و، ز: زوجه.

)9) يف أ، ب، هـ، و، ز: و.
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الدار ليتامى بال بالغ فعىل عاقلتهم. وقيل: ال يشء عليهم إال بالصحة ويشبه))) 
عىل قياد قول ثالث: أن تكون الدية عىل العاقلة بال قسامة.

سيدهم  عاقلة  وعىل  عليهم  بالقسامة  فقيل:  العبيد  يف  القول  وكذلك 
الدية،واألصح أن العبد اململوك ال يعقل عنه كام ال يعقل فال يؤخذ إال بالصحة 
وال جيني عىل سيده أكثر من رقبته، فإن كانت الدار ليتامى وعبيد ونساء فعىل 

النساء القسامة والدية.

وجيري االختالف يف عاقلة اليتامى وهكذا يف العبيد من شواذ اآلراء وإن 
كان الصحيح املنع، فإن كانت الدار ملجنون فكالصبي حكمه أو الزمن))) مقعدًا 
أو مريضًا فعليهام القسامة والدية إال من صار يف حالة ال جتري عليه األحكام 
فيها كمتغري عقل أو ذي ُعجمة يف ثقل املرض ال يدري ما وراءها من غفلة))) 
فكاملجنون))) يف حكمه أو األعجم صحيح فعىل عاقلته الدية، وعىل األصح فال 
فإنه))) كالصبي أو املجنون ولكن  قسامة عليهم }كام ال قسامة عليه)5){ بإمجاع 

عليه مثلهم من الدية جزمًا.

وخمتلف يف املجنون هل عليه من ذلك يشء؟ وال نعلم)7) قواًل يوجب ذلك 
عىل الصبي يف حال أو كانت الدار لذمي فعليه القسامة والدية عىل األصح.

وإن وجد العبد قتياًل يف دار سيده فال قسامة فيه عىل القولني مجيعًا،وكذا من 

))) يف و: ويسبه.
))) يف هـ، و: لزمن.

))) يف هـ، و، ز: عقلة.
))) يف ب، ج: كاملجنون.

)5) سقط من: أ، ب، ج، د.
))) يف أ: فكأنه.
)7) يف أ: أعلم.
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وجد يف دار نفسه، وقيل: إن الدية عىل عاقلته وعىل أثر هذا كله جيب البحث 
عن املوجود قتياًل يف دار من ال قسامة عليه كالصبي فهل تبطل القسامة فيه عىل 
قول))) من ال يرى قسامة عليهم وال دية عىل عاقلتهم أم جتب عىل أهل القرية 

إن كانت الدار فيها؟.

فالجواب:
إطالقها  منهم يف  األلفاظ  األثر وظاهر)))  من  بالترصيح  قواًل  فيه  نعلم  ال 

تدل عىل أنه ال قسامة فيه وال دية عىل أحد إن صح جوازها يف الرأي.

قرية  أو  حملة  من  إليه  موضع  أقرب  عىل  يكون  فإنه  األصول  مقتىض  وأما 
القسامة  جتب)))  التي  املواضع  سائر  يشابه  موضع  األصل  يف  الدار  تلك  فإن 
عليهم وإنام حتط عنهم إلزامًا لألقرب فأهل الدار أقرب من }أهل))){ املحلة 

فيقتيض)5) احلق أال))) يكونوا سواء.

ومتى انحط التكليف بذلك عن أهل الدار جعلناه يف حكم املعدوم وبقي 
موضع الدار كغريه من املواضع التي مل تسكن ومل نجد يف اليتيم والصبي ونحوه 
علة تبطل القسامة عن سائر القرية بعدما وجبت عليهم يف سائر املواضع حتى 
يف فلواهتم)7) عىل أكثر القول كام يروى عن عمر بن اخلطاب رمحه اهلل فلينظر يف 

ذلك.

))) يف ز: القول.
))) يف و: وصاهر.

))) يف هـ، ز: جيب.
))) سقط من: ج.

)5) يف هـ، ز: فمقتىض.
))) يف ز: أن.

)7) يف و: فالهتم.
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متميزة  حملة  القرية  }يف))){  كانت  فإذا)))  واحللل  القرى  أحكام)))  وأما 
فعىل  حملتني  بني  أو  القرية  أهل  دون  املحلة  أهل  عىل  فهو  هبا  القتيل)))  وجد 
القرية مجيعًا  أنه يكون))) عىل أهل  املؤثر إن صح  أهلهام)5) وفيام حيكى عن أيب 

يف الوجهني.

وال يبعد يف رأي ثالث خيرج باالستنباط)7) منهام أن ما خرج عن نفس املحلة 
عليها)9)  يرد  ال  فعىل مجيع من يف القرية كام أن ما خرج عن }أهل))){ الدور 
الطرفني فهو  من  الوسط  حد  يف  القول  هذا  وكان  خاصة  }إليها)0)){ بالقياس 

أدنى إىل العدل إن ثبت يف الرأي جوازه.

يف  القول  مىض  وقد  ونحوها  القرية  طرق  يف  كان  من  يف  احلكم  وهكذا 
األسواق واملساجد والفلوات ونحوها وكفى به وال بد يف القرية أو املحلة إما 
عىل  فالقسامة  الثاين  الوجه  أن تكون)))) لقبيلة معروفة هبا وإما }ال)))){ ففي 
كل ذي دار يملكها فيها من الرجال الُبلغ األحرار)))) دون من ال قسامة عليه يف 

))) يف ز: األحكام.
))) يف ز: فإن.

))) زيادة يف: هـ.
))) يف و: قتيل.

)5) يف و: أهلها.
))) يف ج: عن أيب املؤثر أنه يكون إن صح.

)7) يف هـ، ز: عىل االستنباط.
))) سقط من: هـ، و، ز.

)9) يف ج: عليهام.
)0)) سقط من: و.

)))) يف أ، ب، هـ، و، ز: يكون.
)))) سقط من: ز.
)))) يف ج: أحرار.
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إمجاع من القول كالنساء والعبيد والصبيان.

وهكذا قيل يف مسافر ومكرتي منزل وحارض قيظ وعابر طريق }إذ))){ ال 
جتب فيام قيل إال عىل من له أصل منزل يف املحلة أو القرية.

بإمجاع النحطاط  عليه  قسامة  الدية وال  من  عليه  املجنون هل  وخمتلف يف 
واملريض  واملقعد  والزمن  األعمى  عىل  والدية  القسامة  يف  وخمتلف  التكليف، 
املثقل إال من صار يف حد من ال عقل له فيكون االختالف يف الدية عليه دون 
القسامة كاملجنون، وقد جرى االختالف أيضًا يف الوايل))) والقايض واإلمام، 
معاوية)5)  أيب  قول  ويف  قسامة،  بال  وعىل قول ثالث))): فعليهم }من))){ الدية 

رمحة اهلل عليه: فعىل القايض اليمني دون اإلمام.

ولعل الوايل يف قياد))) هذا القول بمنزلة القايض وال فرق وهكذا اختلفوا يف 
املحبوس إن كان السجن حصينًا ويف الغائب)7) أيضًا، وعىل قول ثالث: فإن كان 

يف موضع ال يمكن الوصول منه إىل هناك يف ذاك))) احلال فال يشء عليه.

وقد قيل: أنه ال قسامة عىل فقري أيضًا ولعيل أزيد عليه رشطًا عن نظر وهو 

))) سقط من: أ.
))) يف و: األوىل.

))) كذا يف مجيع نسخ املخطوط ولعل الصواب: قول ثان.
))) سقط من: و.

)5) الشيخ عزان بن الصقر النزوي العقري أبو معاوية عالمة كبري من أعالم القرن الثالث اهلجري 
تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

))) يف و: قياده.
)7) يف أ، ب، د، ز: الغالب.

))) يف و: ذلك.
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فيه  االختالف  }معاين))){  إن مل يكن له أصل منزل وإال فال يبعد من دخول 
فلينظر،وإذا كانت القرية المرأة فعليها القسامة والدية.

واختلفوا أيضًا يف أهل الذمة فقيل: إن القسامة هلم وعليهم، وقيل: ال هلم 
رابع  قول  إليه،ويف  سبيل  ال  ممتنع  والعكس  هلم  ال  عليهم  وقيل:  عليهم،  وال 
للشيخ حممد بن حمبوب رمحه اهلل: أنه ال قسامة عليه ملسلم إال إذا مل يكن يف القرية 
مسلمون وال قسامة هلم عىل مسلم إال إذا مل يكن يف القرية أهل ذمة، فإن كان 
يف القرية ولو بيت من املسلمني فعىل املسلمني القسامة والدية ألنفسهم ولو يف 

القرية بيت واحد ألهل الذمة فعليهم القسامة ألنفسهم.

كاليهودي)))  أخرى  ملة  ألهل  قسامة  منهم  ملة  أهل  يلزم  ال  أيضًا:  وقيل 
عىل نرصاين أو نرصاين ملجويس وال يبعد أن يدخل االختالف يف هذا كام كان 
}وال))){  بعض)))  ببعضهم  أوىل  ألهنم  املسلمني  وبني  بينهم  فيام  االختالف 
شك فكلهم عىل احلقيقة أهل ملة)5) واحدة جيمعها الرشك كام أن املسلمني أهل 
ملة واحدة جيمعها التوحيد وإن افرتقوا. أم هل يصح أن يكون هلم قسامة عىل 

املسلمني دون بعضهم بعض ويأبى اهلل ذلك.

ألحد)7) منهم عىل  نعم ال جيوز يف بعضهم بعض أن يقال: }إن))){ القسامة 
امللة األخرى دون العكس كام قيل مع املسلمني: أنه عليهم ال هلم.

))) سقط من: ج.
))) يف هـ، ز: كيهودي.

))) يف ج: ألهنم أولياء بعضهم بعض.
))) سقط من: و.

)5) عبارة النسختني هـ، ز: وال يف احلقيقة عليهم أهل ملة.
))) سقط من: و.

)7) يف و: ال.
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فتبقى فيهم ثالثة األقوال أحدها: ال هلم و}ال))){ عليهم.

والثاين: هلم وعليهم.

والثالث: عىل قياد ما جاء عن الشيخ حممد بن حمبوب وكفى به ملن تأمل.

وأحكام املحلة والقرية يف مجيع هذا بالسواء))) ولكن بقي القول إذا كانت))) 
فرق  بال  مىض  ما  مجيع  األحكام  من  فلها  هبا  تعرف  لقبيلة  القرية  أو)))  املحلة 
قيل به فيها خاصة إنه ال يؤخذ الغريب فيها  واحد  معنى  يف  يشء)5){ إال  }يف 
بالقسامة))) وال دية ولو كان له فيها وطن ودور وأصول وحتى يوجد فيام قيل 
والدية)9) عليهم  }فالقسامة))){  إنه لو بقي من أهل تلك اخلطة بيت واحد)7) 

دون احلادثني وال يبعد عندي يف هذا من أن يعترب األكثر واألغلب.

دار  فهي  فيها  واالستيالء  األمر  هلم  وكان  القرية  عىل  األخالط  غلب  فإن 
اختالط فلها حكم املختلط)0)) إال إذا متلكها الغرباء وصار أهلها بمنزلة الغريب 

الساكن فيها فقد انعكس األمر.

أهلها وال  عىل  اليد  }له)))){  الدار بعض األقوياء فتكون  وقد يدخل يف 

))) سقط من: ج.
))) يف و: بالسؤال.

))) يف أ: كان.
))) يف ج: و.

)5) سقط من: أ.
))) يف و: قسامة.

)7) يف أ، ب زيادة بعد واحد: فالقسامة.
))) سقط من: أ، ب، ج، د.
)9) يف أ، ب، ج، د: فالدية.

)0)) يف أ، ب، هـ، و: املختلطة.
)))) سقط من: أ.
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عندي  فيام  معان  وهذه)))  عليهم  القهر  لوجود  عنهم  الدار  حكم  بذلك  يبطل 
حتتاج إىل النظر وهلذا أحببت إيراد مثل هذا الكالم املعترب زيادة عىل ما يوجد من 

ذلك يف األثر فلينظر فيه. واهلل أعلم.

المقالة الثانية: في الحب�س على }التهم)2){

وإذا تظاهر القول عىل أحد أنه هو القاتل وهو وينكر ذلك ومل يصح))) عليه 
بالبينة العادلة ولكن بمثل قول امرأة أو))) صبي عاقل أو عبد أو رجل واحد أو 
تظاهر خرب يف الدار ال تقوم به الصحة أو بإقرار منه عند من ال تقوم احلجة به 
يكن))) متهام ممن  ومل  }به)7){ بوقوعه  القلب  أو مثل هذا مما)5) }ال))){ يطمئن 
التهمة لثقة)0)) أو عدالة فقد قيل: إنه يودع السجن وال حد  عليه  }ال)9){ جتري 

له إال ما يراه اإلمام أو القائم بالعدل وقد قيل: إن اإلمام غسان)))) حبس أناسًا 
من احلدان عىل مثل هذا سنني كثرية.

))) يف و: وهذا.
))) سقط من: ب.

))) يف هـ، و: تصح.
))) يف ج: و.

)5) يف هـ: فام.
))) سقط من: هـ، و، ز.
)7) سقط من: هـ، و، ز.

))) يف ز زيادة بعد يكن: منهم.
)9) سقط من: و.
)0)) يف و: لثقته.

)))) اإلمام غسان بن عبداهلل الفجحي اليحمدي األزدي تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء التاسع.
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مروان)))  أبو  يرويه  وفيام  سنتني  يسجنون)))  إهنم  العلامء:  بعض  قول  ويف 
عن سليامن))) بن عثامن أن من قام عليه بالقتل شاهد واحد فالسجن بيته حتى 
يموت وقد قيل: إن املتهم قد يؤخذ بقول متهم مثله ولعيل أزيد رشطًا عىل ذلك 
فأقول: إال أن يكون متهاًم يف قوله ذلك ومن التهم التي جتري بني أهل األحقاد 

والضغن من املعروفني بالرش فإهنم أهل للحبس الطويل.

وهكذا القول يف قطاع الطريق))) مجيعًا إذا مل تصح عليهم البينة العادلة جاز 
أخذهم بام يتظاهر عليهم من التهم وحقيق بمثلهم أن يودع احلبس بقية العمر 

إال }أن)5){ يتوب.

وهكذا أقول فيمن تظاهرت عليه التهمة بنقب بيوت الناس وسفك دمائهم 
وإخافة مأمنهم فإن مثل هذا يكاد ال توجد الصحة عليه قطعًا ويف إمهاله))) هدر 
دم املسلمني وإضاعة حرمهم)7) وإفساد أماكنهم وختويف))) ساكنهم وال بد من 
التشمر لقطعه)9) عىل حال فخذوهم أخذ عزيز مقتدر عليهم وأنفذوا)0)) حق 

))) يف ز: يسجنون وحيبسون.
تقدمت  اهلجري  الثالث  القرن  النزوي من علامء  العقري  احلكم  بن  مروان سليامن  أبو  العالمة   (((

ترمجته يف هامش اجلزء العارش. 
القرن  من  الثاين  النصف  علامء  من  النزوي  العقري  عثامن  أبو  وكنيته  عثامن  بن  سليامن  العالمة   (((

الثاين وأوائل القرن الثالث تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء التاسع.
))) يف هـ، ز: الطرق.

)5) سقط من: و.
))) يف ب: أمثاله.

)7) يف أ: حرمتهم.
))) يف و: وختييف.
)9) يف ب: بقطعه.

)0)) يف ب: وأنفدوا.



تمهيد قواعد الإيمان (((

فيه  واتركوهم)))  الفساد  أهل  سجن  إىل  البالد  مجيع  من  واطردوهم  فيهم  اهلل 
صاغرين وعاقبوهم بأضيق مكان فيه داخرين حتى يعلموا شدة بطش اهلل فيام))) 
احلرث  وهيلك  األرض  يف  ليفسد  البالد  يف  البغي  عىل  وجترأ)))  حمارمه  انتهك 
به  العناية  النوع العظيم من أهم))) ما جتب  الفساد وهذا  والنسل واهلل ال حيب 
القدرة إجيابًا وهل  مع  }به)5){  بالعدل احتسابًا أو كان متعبدًا  القيام  أراد  ملن 
فقيل:  ذلك  يف  اختلف  فقد  ال  أم  ونحوه  بالقيد  العقوبات)))  عليهم  تضاعف 

يكتفى بالسجن عىل التهمة وقيل: إنه عىل نظر القائم بالعدل يف ذلك)7).

هذا  مثل  يف  اإلجازة  }إىل)9){  وقد رصح بعضهم بجوازه وإين ألميل))) 
بالغلظة))))  فحقيق  والعناد  البغي  ألهل  وإرهابًا  الفساد  لشائبة)0))  قطعًا  املقام 
هلل بالعدل فيام يراه يف  القائم  فليجتهد  العدوان  لشدة  الزمان  هذا  }يف)))){ مثل 

احلالني أقوى للدين فبمثل هذا يرتفع لواء العدل واألمان ويظهر ناموس احلق 
واإلحسان وتنطفئ نار البغي والعدوان واهلل املستعان)))) وعليه التكالن.

))) يف هـ، و، ز: فاتركوهم.
))) كذا يف مجيع النسخ ولعل الصواب: فيمن.

))) يف ز: وجيري.
))) يف أ، ب: النوع العظيم مرامه، ويف ج: النوع العظيم من اهتم.

)5) سقط من: ج.
))) يف هـ، ز: العقوبة.

)7) يف و: عىل ذلك.
))) يف ج: أميل.

)9) سقط من: ج.
)0)) يف ب: لشابية.

)))) يف أ، ب: باملغلظة.
)))) سقط من: هـ، ز.

)))) يف و: املستعن.
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وأما ما ال تصح عليه التهمة بقول أحد إال من املدعي وحده فهذا ال يصح 
األخذ به إال بالبينة أو ما دوهنا من موجب التهمة كام مىض من قول }من))){
تصديقه ال غري ذلك إال أن يكون لدعواه سبب كالرضب  إىل  }ال))){ يطمئن 

فيه أو اجلرح أو قتل ولده أو عبده أو دابته أو هنب ماله أو نقب))) بيته أو جداد 
نخيله أو جزاز))) زرعه أو متزيق ثوبه أو ما يشبه ذلك من األسباب الظاهرة.

فإذا اهتم بذلك أحدًا ممن تلحقه التهمة فقد قيل: إنه يؤخذ له بالتهمة ولو 
من  حبس  من  أخف  حبسًا  له  فيحبس)))  غريه  قول  من  ذلك  يصح  }مل)5){ 
تظاهرت عليه التهمة وذلك إىل نظر احلاكم وعىل قدر اجلناية فليس احلبس عىل 

القتل كام هو عىل رصم عذق نخلة أو جز عود من طعام.

ويف بعض القول: إن أقل حبس التهمة ثالثة أيام وقيل: إنه بمقتىض النظر 
ال غري فقد يكون احلبس يومًا أو دونه أو ثالثًا أو عرشًا إىل أربعني فام زاد إىل 
آخر العمر وأطوله زمانًا أدومه عدوانًا كقطع الطرق والتعود بالرسقات والنهب 
وسفك الدم تعودًا وإخافة الناس بغيًا يف أمثاهلا وليس املتخذ ذلك عادة كالواقع 

فيه هفوة فال هتملوا النظر وشاوروا أهل البرص.

ولكن  بالتهمة  يؤخذ  فال  ثقة  أو  للمسلمني  وليًا  واعلموا أن }من)7){ كان 

))) سقط من: و.
))) زيادة يف هـ، ز.

))) يف هـ، ز: ثقب.
))) يف أ: جداد.

)5) سقط من: و.
))) يف ز: فحبس.
)7) سقط من: و.
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}حد))){  يبلغوا  مل  ولو  والصيانة  السرت  أهل  يف  قيل  وهكذا  وحدها  بالصحة 
العدالة نعم قد تتبدل))) األحوال فتختلف األحكام بمقتضاها فقد يتغري حال 
الويل تارة إىل أن يصري))) يف حمل التهمة أو اخليانة فاالعتبار))) فيه بام هو عليه يف 
احلال ال بام كان عليه من قبل وكفى بام جرى عىل عثامن)5) بن عفان من التهم 

واخليانة شاهدًا وعربة))) فهل أغنى عنه سابقة الفضل بمشهور)7) العدل.

وهكذا يتغري حال الفاسق إىل العدالة أو ما يدانيها من األمانة فال يعترب ما 
مىض من حاله، وال خيفى مثل هذا عىل من أمد بنور النظر وقد يكون املدعي 
}من))){  امرأة  تعلقت  لو  كام  يقبل  فال  اهلاء  بفتح  املتهم  هو  احلال  بعض  يف 
فإن  الفاحشة  عىل  اإلكراه  عليه  تدعي  السرت  أهل  من  برجل  املسرتابات 
املتهمة  القذف)9) أو عرضت جاز أن تكون هي  رصحت وجب عليها له حد 
بإرادة فضحه لعسى أن تدرك منه مأربًا أو جتعل)0)) ذلك مكافأة)))) المتناعه عنها 
جيري يف التهم)))) عىل مثل  ما  فكثريًا  الدقائق  فال ينبغي إمهال }مثل)))){ هذه 

))) سقط من: هـ، ز.
))) يف د: تبدل.
))) يف أ: يصرب.

))) عبارة النسخة و: حمل التهمة واخليانة واالعتبار.
)5) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.

))) يف هـ: وغريه.
)7) يف هـ، و، ز: ملشهور.

))) سقط من: و.
)9) القذف لغة: الرمي البعيد واصطالحا: الرمي بالزنى.

)0)) يف ز: جيعل.
)))) يف و: مكافآت.

)))) سقط من: ج.
)))) يف أ، ب: املتهم.
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هذا))) األسلوب.

به  املتعلقة)))  }هي))){  وأدركت  املتهم  وهو  املستورة  هي  كانت  لو  نعم 
تستغيث منه أو وجد معها يف موضع يتوقع الرش يف أمثاله أو يف منزهلا أو خارجًا 
شبهة  }يف))){  منه يف وقت ال يتسامح بالدخول يف مثله أو يف طريق نازح أو 
فهنالك مظنة التهم فال ينبغي إمهاهلا وعىل مثل هذا املنوال فقس وإن تعددت 

األحوال.

ومن هذا القبيل نوع آخر وهو ما تيقن املدعي فيه عىل أحد ومل يكن معروفًا 
به شفاء  يراد  ضغن))) وال نحوه مما  وال  }وال بحقد)5){  به  متهاًم  بكذب وال 
عارف  وهو  بيته  الغيظ يف اعتباره كمنهوب يف الطريق أو متولج }عليه)7){ يف 
بمن ظلمه مشاهد))) له ولكن ال بينة عنده فهذا)9) نوع واحد من التهم والعقوبة 
عليه أشد من احلبس عىل حمض التهمة فال بد من األخذ به والعناية بمثله فإن 

العقاب فيه هلل ال لغريه.

إقرار صحيح  أو  إال بصحة))))  يؤخذ  فال  ماله  }من)0)){  يدعيه  ما  وأما 

))) يف ز: هذه.
))) سقط من: هـ، و، ز.
))) يف هـ، و، ز: متعلقة.

))) زيادة يف: د.
)5) سقط من: د , ويف أ، و، ز: وال حقد، ويف ب: وال عقد.

))) يف أ: ضعن.
)7) سقط من: و.

))) يف هـ، ز: مشاهدة.
)9) يف د: وفهذا.

)0)) سقط من: ج.
)))) يف هـ: بصحته.
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وإن هذا النوع ملهم جدًا والتشمر له واجب يف هذا الزمان الذي كثر فيه البغي 
وعظمت فيه اجلرائم وأين القائم وأما ما ال دليل عليه إال حمض الدعوى))) كمن 
يدعي شتاًم أو سبًا أو تكذيبًا أو لعنًا أو تعنيفًا أو نحوه مما ليس له صورة قائمة 
يف الظاهر وقد يدخل يف هذا كثري من األفعال مما ال يظهر له أثر وال تقوم عليه 

داللة ففي مثل هذا ال يؤخذ إال بصحة لعدم موجب التهمة.

نعم لو كان املدعي وليًا أو))) من))) ال يرتاب يف قوله لثقة أو أمانة واملدعى))) 
عليه ممن يتظاهر)5) عليه أسباب مثله من التهم أو يعرف منه مثل ذلك بالعادة 
التهم يف األصل غري مقطوع  فإن  الفرق  }لعدم))){  بالتهمة  أخذه  فقد جيوز 
القبول  بصحتها والرفيعة من الثقة ولو لنفسه يف حمل االطمئنانة }أدنى)7){ إىل 
من جمرد الظن مع ظهور سبب ال يدرى فاعله ويف هذه املسألة قال الزاميل))): 

عسى أن جيوز احلبس فيام)9) يروى عنه.

ومن أخذ له بالتهمة فاستقىص اإلمام حبسه مل يكن للمدعي هتمة عىل غريه 
وإن اهتم غريه قبل)0)) استقصاء حبس األول فقد اختلف يف جواز األخذ هبا يف 

))) يف النسختني: أ، ب: الدعوي.
))) يف ج: و.

))) يف ب، ج: ممن.
))) يف النسختني: أ، ب: واملدعي.

)5) يف ز: تتظاهر.
))) سقط من: و.
)7) سقط من: و.

النزوي من علامء  الفقيه القايض صالح بن سعيد بن مسعود الزاميل املعويل اخلراسيني  ))) العالمة 
القرن احلادي عرش راجع ترمجته يف اجلزء الثامن.

)9) يف أ: فيمن.
)0)) يف هـ: قيل.
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الثاين أو الثالث وهكذا وإن كان متهاًم يف أول أمره لواحد أو أكثر جاز أخذهم 
مجيعًا إن كانوا ممن تلحقهم))) التهمة وقيل: إذا اهتم القتيل رجاًل فليس لوارثه 
أن يأخذ غريه بالتهمة من بعد ذلك وفيام يروى أن رجاًل أصيب جرحيًا فاهتم أن 
رجاًل أمر))) بذلك فاختلفوا هل جيوز احلبس عىل التهمة باألمر فأجازه وعمل 
بن عثامن وكال القولني فيام عندنا  به اإلمام غسان ومل جيزه }وأنكره))){ سليامن 

غري خارج من الصواب.

ويف فتاوى))) الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل ما رصح باإلجازة فيه إذا كان اآلمر 
كالرجل  واملرأة  كاحلر  كله  هذا  يف  والعبد  فصل  لقول  وإنه  غري  ال  مطاعًا)5) 
واختلفوا يف حبس الصبي عىل التهمة إن كان مراهقًا أو قريبًا من ذلك وقيل: 
حيبس يف غري املحبس كبيت أو نحوه وقيل: إن مل جيد غري املحبس حبسهم فيه.

عىل  اجلرأة)))  يتعودوا  لئال  واملصلحة  األدب  ملعنى  حبسهم  إن  وأقول: 
ما هو  لنظر  بالعدل  احلاكم  نظر  فيكون عىل  للمعلم واألب  أجيز  كام  املعايص 
يف  القول  وهكذا  غريه  أو  املحبس)7)  كان  إن  الرضر  عن  وأبعد  للردع  أقرب 
يده  يكف  بام  يمنعوه)))  أن  أهله  عىل  يتقدم  أن  احلاكم  أراد  وإن  أيضًا  املجنون 

))) يف هـ، و، ز: تلحقه.
))) يف ج: من.

))) سقط من: ز.
))) يقصد املحقق اخللييل رمحه اهلل بالفتاوى هنا كتاب اجلامع املفيد من جوابات أيب سعيد للعالمة أيب 

سعيد حممد بن سعيد الكدمي.
)5) يف ج: مطلعا.
))) يف و: اجلزاء.

)7) يف ج: إن كان يف املحبس.
))) يف و: أهله أيمنعوه.
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عن الناس من حبس أو قيد أو غريه من اجلائز))) فله ذلك ما مل خيف))) منهم 
تعديًا عليه وكام يؤخذ للحر البالغ))) بالتهمة فهكذا يؤخذ للعبد والصبي العاقل 

واملرأة فيام جيوز األخذ فيه. واهلل أعلم.

  

))) يف هـ: اجلائر.
))) يف ج: نخف.
))) يف ز: للبالغ.
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}الف�سل الثامن)1){

ف�سل }في)2){ العقوبات

يف احلبس وال خيفى أنه أشد من حبس التهم وأضيق مكانًا وأطول زمانًا ألن 
حبس التهمة عقوبة عىل ظن وهذا عىل يقني من بينة عدل أو ما يتأدى))) به العلم 
القاطع من سامع أو نظر أو شهرة خرب))) ليست هي)5) من الدعوى))) يف احلكم 
أو إقرار)7) صحيح أو ما يشبه ذلك، وكل منكر باطل دينا فالعقاب عىل فاعله 

وعىل قدر اجلريمة يكون التغليظ والتخفيف.

قطع)9)  أو))){  }قتل،  عىل  عذاب  من  بالعدل  فيه  القائم  نظر  عىل  وكله 

))) زيادة من املحقق.
))) زيادة يف: ج.
))) يف و: ينادي.
))) يف ب: خري.

)5) يف ج، د، و: هو.
))) يف النسختني: أ، ب: الدعوي.

)7) يف أ: لقرار.
))) سقط من: ج.

)9) يف و: قاطع.
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طريق، أو سفك دم، أو اقتسار))) فرج أو زنا، أو هنب أو رسقة، أو رشب مخر 
أو أكل احلرام كلحم ميتة أو خنزير عىل علم يف غري رضورة وال عذر، أو رشب 
الدخان والبنج واألفيون والتتن ونحوها، أو أذى يف مقال كمثل السب والشتم 
والصيام  كالصالة  املفرتضات  ترك  أو  املحرمات،  والنميمة  والغيبة  والوقيعة 

والزكاة وما))) يشبه))) ذلك من مجيع القبائح والفواحش.

وهكذا ما كان من معاندات احلق وأهله كعصيان مدرة))) احلاكم واإلباق 
من احلبس وما يضاهي ذلك فإنه أصل شامل للجميع فانتبه له.

وأما القيد:  فهو معروف أيضًا وإنه حلقتا حديد بينهام)5) عمود منه ويسمى 
األدهم وهي األصفاد أيضًا.

أعظمها  الكبل  إن  وقيل:  كبل  واحدها  يكرس  وقد  الكاف  بفتح  والكبل 
فهو  املحبوس  رجل  سعة  عىل  خشبة  من  كان  فإن  أشدها  بالكرس  والنكل))) 

مقطرة بكرس امليم أو من حبل أو)7) نحوه فهو شكال بالكرس وصفد حمركة.

نظر  جائزة عىل  بالقيد  والعقوبة  يد،  أو  عنق  القيود يف  من  كان  ما  والغل: 
احلاكم مع حبس أو دونه عىل قدر اجلريمة يكون التغليظ))).

ه: َغَلبه وَقَهره،  ه َقرْسًا واْقَترَسَ ه َيْقرِسُ : الَقْهُر علـى الُكْره. َقرَسَ ))) قال ابن منظور يف اللسان: الَقرْسُ
. واالْقتِساُر اْفتِعال من الَقرْس، وهو القهر  ته َأَعمُّ ه علـى اأَلمر َقرْسًا: َأكرهه علـيه، واْقَترَسْ وَقرَسَ

والغلبة.
))) يف هـ، و، ز: أو ما.

))) يف و: أشبه.
))) كذا يف النسختني: أ، ب ومل يتبني يل معنى الكلمة.

)5) يف د: وبينهام.
))) يف ب: والبكل، ويف أ، د: والكبل.

)7) يف هـ، و، ز: و.
))) يف و: للتغليظ.
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إجازة   - رصيح  األثر  ويف   -  }(((.............{ عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 
أدنى  اإلجازة  إىل)))  فكأنه  أخفها  والتشكيل  والغل  واملقطرة  بالقيد  العقوبات 

لعدم املانع منه يف موضع االستئهال عىل نظر القائم هلل بالعدل.

من  املعاقب  يتمكن  ال  إذ  ونحوها  بالقيود  العقوبة  منع  بعض:  قول  ويف 
الصالة واألول أكثر ما فيه وأشهر وكأنه األصح واألظهر بداللة ما يف احلدود 
من مثل قطع األرجل مع األيدي يف هنبة الطرق، ومعلوم أن املعاقب غري مكلف 

ما ليس يف وسعه فليصل كام أمكنه وال تبطل السياسة بذلك.

اثنان وال ما زاد عليهام يف قيد واحد وكأن))) املنع ملا  نعم ال جيوز أن يقيد 
القتل  اجلنايات  وأشد  حمرم  وهو  رضورة  العورات  إبداء  من  ذلك  يف  يكون 
والتخفيف)))  التغليظ  خيتلف  وقد  والنهب  والرسق  الطرق  وقطع  والدماء 
باختالف املحل وال بد من النظر وقيل فيمن امتنع عن)5) التسليم ملا أمر به فيه 
رجليه  بشد  عليه  ليستعان  واسع  قمطه)))  إن  نحوها  أو  عقوبة  أو  إحضار  من 
ويده كقمط الصبي يف مهده وهكذا يستباح)7) تطويقه بحبل أو نحوه يف جسده 

))) بياض قدر ثالث كلامت يف النسختني: أ، ب.
))) يف د: يف.

))) يف النسختني: أ، ب: وكان.
))) يف ج: والتفييف.

)5) يف و: من.
))) قال يف اللسان: الَقْمُط: َشدٌّ كشّد الصبـّي فـي الـَمْهِد وفـي غري الـمهد إِذا ُضمَّ َأعضاؤه إِلـى 
طه شدَّ يديه ورجلـيه،  جسده ثم ُلفَّ علـيه الِقامُط. ابن سيده: َقَمطه َيْقُمطه و َيْقِمُطه َقْمطًا وَقمَّ
ُيَشدُّ به قوائم الشاة عند الذبح، وكذلك ما ُيشد به  الِقامُط. والِقامط: حبل  واسم ذلك الـحبل 
الصبـيُّ فـي الـمهد، وقد َقَمْطت الصبـيَّ والشاَة بالِقامط َأْقمط َقْمطًا. وُقِمَط اأَلِسري إِذا مُجع بـني 
يديه ورجلـيه بحْبل. و الِقامط: الـِخرقة العريضة التـي َتُلّفها علـى الصبـي إِذا ُقِمط، وقد َقَمَطه 

هبا. قال: وال يكون الَقْمُط إاِل شدَّ الـيدين والرجلـني معًا.
)7) يف ز: تستباح.
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أو عنقه ليجذب }به))){ إىل ما امتنع عنه من))) أمر احلاكم يف حكمه عليه.

}بيــــان))){:

وأما))) الرضب عقابًا ألهل اجلنايات فواسع بال خالف نعلمه)5) بني أحد من 

أهل العلم وقد أمجع السلف واخللف عليه وعىل قدر األحداث ينظر))) القائم 

بالعدل يكون)7) حتديده يف كثرة مقداره أو ضد ذلك يف اعتباره وأقله))) فيام قيل 

والشتم،  الوقيعة  بأنواع  الناس  يف  لسانه  يطلق  من  مثل  عىل  مخس  العدد  بيان 

كقوله: يا خائن يا كلب يا محار يا فاسق يا قرد يا خنزير وهكذا القول }يف)9){ يا 

ثور وإن اختلفوا فيه إال أن يكون يف موضع ال يراد به الشتم)0)).

ومثله)))) يا كبش فيام عندي والرباءة واللعن وما يشبه ذلك من جمرحات 

الدين)))) يف غري مستحقها بحكم)))) الظاهر أشد مما عداها من نحو قوله: سفلة 

))) سقط من: و.
))) يف ز: يف.

))) سقط من: أ، ب، ج، د.
))) يف ج، د: بيان وأما.

)5) يف و: نعمله.
))) يف و: بنظر.
)7) يف د: جيوز.

))) يف و: أو قله، ويف ز: وقله.
)9) سقط من: ز.

)0)) يف هـ، ز: للشتم.
)))) يف ج: ومثله يف.

)))) يف ج، د: حمرمات حمرجات الدين، ويف هـ، ز: خمرجات الدين، ويف و: حمرجات الدين.
)))) يف ج: يف حكم.
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بمثل  بالسب  فيه  املقول)))  يكون  أن  إال  وموىل  وجمنون  وزق  ورذلة)))  ونذلة 
ما فيه فإن))) صح عليه ذلك))) يف الدين فال حرمة له وال عقاب عىل من قال 
ببينة  أو  }عليه))){  بحق وال يصح ذلك بقول املدعي ولكن بإقرار املدعى)5) 

توجبه.

فإن كان املشتوم أمينًا أو ثقة أو وليًا أو من يزيد عىل ذلك يف حرمة الدين 
كعامل وقاض عدل أو قائم بعدل أو إمام عدل ضوعفت العقوبة عىل قدر املشتوم 
وعظم احلرمة املنتهكة فيه فإن كان الشاتم متعودًا مثل ذلك فالعقاب أغلظ ممن 

جرى)7) منه ذلك نادرًا.

وعىل  العوارض  هذه  مثل  الختالف  األحداث  مجيع  يف  خيتلفون  وهكذا 
مخس  أو  حسب ما قيل يف ذلك فأقله ثالث وقيل: مخس وقيل: }من))){ ثالث 
إىل عرشة وقيل: إىل مخسة عرش ويف قول آخر يف األثر: إنه من)9) مخسة عرش إىل 
أربعني، وسادسها وهو القول اجلامع: إنه عىل نظر القائم به فهو عىل حد اإلباحة 

كغريه من العقوبات اجلائزة وسيأيت ذلك إن شاء اهلل.

وأما ترصيح القذف بالزنى ففيه حد مرشوع إن كان املقذوف به حرًا مسلاًم 

))) يف هـ، و، ز: سفلة ورذلة ونذلة.
))) يف ج: القول.

))) يف و: إن.
))) يف هـ، ز: صح ذلك عليه.

)5) يف النسختني: أ، ب: املدعي.
))) سقط من: ز.

)7) يف ب، ج، د: جري.
))) سقط من: أ، ب، ج، د.

)9) يف هـ: يف.



تمهيد قواعد الإيمان (((

غري مقر بذلك فإن عرض بذلك عزر فإن بعضهم قد أدب من قال خلصمه يف 
حرضته: ما أنا بزان ما أنا بشارب مخر فجلده أربعني وأعجب ذلك أبا عبيدة))) 

فيام قيل وقال: عرض فعرض له ولو رصح لرصح له.

وال يكون أكثر رضب العقوبات واألدب إال أقل من أقل احلدود فهو عىل 
حد اإلباحة يف هذا القول إىل تسعة وثالثني رضبة))) ال ما زاد عليها وأكثر القول 
ويروى مثله عن عمر بن عبد العزيز ويف قول آخر: فهو عىل اإلباحة إىل أربعني))) 
ويف قول ثالث: فهو ما بني ثالثني إىل أربعني))) وهذا كالثاين من القولني إال أنه 

أعم بزيادة بعض الترصيح فأوردناه قواًل ثالثًا لتامم الفائدة به.

وفيام)5) يروى عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه كتب إىل أيب موسى))) 
األقوال  من  الرابع  فهو  جلدة،  ثالثني  من  أكثر  تعزير  يف  تبلغن  ال  األشعري: 
وخامسها: أال يزيد عىل عرش إن ثبت ذلك يف الرأي عن أهله كام يف األثر يوجد 

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.
الدخان تسعا وثالثني  أن اإلمام اخللييل رمحه اهلل كان جيلد عىل رشب  ))) أخربين والدي رمحه اهلل 
تبيع  امرأة كانت  الباب أن  يأمر قضاته ووالته بذلك ومن طريف ما يذكر يف هذا  جلدة وكان 
الغليون أي التبغ أيام كان الوالد واليا لإلمام اخللييل عىل بدبد فبلغه أمرها فمشى إليها بالعسكر 
الرائحة فضحتها فإذا هبا قد هيئت حفرة ووضعت  بيتها ومل جيدوا شيئا ولكن  وفتش العسكر 

الغليون بداخلها وغطتها بفرش وجلست عليه.
قال الوالد: فهممت أن أعزرها العقوبة املقدرة عليها فرأيتها ال تقوى عىل ثالث رضبات وكانت   
عجوزا بلغت من العمر عتيا قال: فأمسكت بعسو ورضبتها بقدر ما يردعها عن أن تعود ملثل 

فعلتها. 
))) يف هـ، و، ز: األربعني.

))) يف هـ، ز: األربعني.
)5) يف هـ، ز: أو فيام.

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثالث.



((9 كتاب اإغاثة الملهوف

فلينظر فيه وسادسها: يروى عن اإلمام الصلت))) بن مالك أنه رضب عبد اهلل 
بن نرص مخسني سوطًا وسابعها: ما حيكى أن رجاًل بقر بطنًا عىل باب اإلمام املهنا 
بن جيفر فرضبه تسعني سوطًا))) فيام قيل ولعل يف فعل ذلك من هذين اإلمامني 
داللة ظاهرة عىل أنه ال حتديد يف ذلك إال نظر القائم بالعدل وكفى هبام حجة يف 
هذا مع ما تناقلته العلامء عنهام من بعدمها عىل غري تغيري وال نكري فإن ثبت ذلك 

فهو رأي ثامن يستدل عىل ثبوته بسرية األئمة وأفعاهلا.

وإال فال بد من أن تكون اإلباحة إىل اخلمسني عىل رأي اإلمام الصلت))) وإىل 
تسعني عىل قول املهنا فيكون االختالف موجودًا بالترصيح يف جواز االجتهاد 
من))) عرش إىل تسعني ألن)5) يف مبلغ التسعني ما فيه داللة ظاهرة عىل شمول 

الستني والسبعني والثامنني وما بينهن أو ما دوهنن.

وال نعلم بالترصيح جوازًا فيام عدا ذلك إال ما خرجناه بالقياس عىل جواز 
إىل  تعديه)7)  جيوز  فال  عليه  جيتمع  حدًا  فيه  نعلم)))  ال  إذ  املانع  لعدم  االجتهاد 
ويشفي  يكفي  ما  األربعني  مبلغ  يف  إن  نقول:  ولكن  بدين  املنع  فيكون  غريه 

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.
))) قال الشيخ الساملي رمحه اهلل يف التحفة )/ )5): ويف زمانه – أي اإلمام املهنا بن جيفر – طعن 
رجل رجال فأمر به اإلمام فجلد تسعني سوطا وقال: تسفك دماء املسلمني عىل بايب، وذلك عىل 
قول من مل حيد للتعزير حدا وإن زاد عن قدر احلد، ونحوه ما ذكره أبو املؤثر أن اإلمام الصلت 

رضب عبد اهلل بن نرص مخسني سوطا، قال: وال نعلم أن أحد من املسلمني عاب عليه.
))) يف ج، د، هـ، و، ز: صلت.

))) يف ج: إىل.
)5) يف و: ال.

))) يف ج، ز: يعلم.
)7) يف ز: يعديه.



تمهيد قواعد الإيمان ((0

}فكيف))){ بام زاد عليه إىل التسعني إنه لقريب))) من التعريض للتلف وإن كان 
خيتلف بحسب احتامل املعاقب لشدة قوة فيه واحتامل أو ضده من ضعف حال 

فال ينبغي الغفول عن ذلك فيؤدي إىل املهالك.

وآلة الرضب هي الِدرة بكرس الدال وهي عىل ما يوجد يف األثر: آلة عريضة 
فيها جلود معروفة، هكذا نص مقاهلم والذي أحسب أهنا آلة من جلد وقيل: 
إن احلر يرضب بالسوط عىل ظهره والعبد بالعصا عىل دبره فالسوط فيام عندنا 

أصغر حجاًم من العصا وألني))) منها وما كرب وثخن فهو العصا.

قدر  عىل  بالعيص)))  واحلر  بالسياط  العبد  رضب  يف  بأس  من  نرى  وال 
االستحقاق يف نظر القوام بالعدل وليس له أن يرضب الناس بخشب وال حجر 
وال حديد وال نحاس وال أن يرضب األحرار عىل أدبارهم فإن فعل ذلك عمدًا 
النظر  يبعد يف  أال  قيل وعسى  ما  املال عىل  بيت  أو خطأ ففي  ماله  فاألرش يف 
يتبني احليف والرضر ويف بعض ما أوردوه)))  جواز االختالف)5) يف هذا ما مل 
من العلل عىل منع الرضب يف أدبار األحرار ما فيه ترصيح بأنه من باب التنزيه 

ال غري.

وظاهر هذه العلة ال توجب املنع ولكن حتسنه وحتث عىل جتنبه أدبًا ال غري 
وهبا يستدل عىل أن رضب العبد يف ظهره غري خارج من معنى الصواب نعم إنه 
حسن يف النظر وإن مل يرصح به يف األثر فإن العبد له يف اإلسالم حرمة الدين 

))) زيادة يف هـ، ز.
))) يف أ، ب، ج، د، و: قريب.

))) يف ز: وأكرب.
))) يف هـ، ز: بالعصاء.

)5) يف و: االتالف.
))) يف ج: وردوه.



((( كتاب اإغاثة الملهوف

وإهنم إلخواننا بشهادة النبيملسو هيلع هللا ىلص))) ثم إن للعورات حرمة أخرى ولو من فوق 
الثياب فأي فائدة يف الرضب هنالك إين ال أعرف وجه ذلك.

واحلق يقتيض التسوية يف العقاب بل يوجب أن عقوبة احلر أشد بداللة ما 
إن  الصحيح:  ذلك  عىل  قياسًا  بالترصيح  قيل  وقد  احلدود  يف  النص  من  أورد 
عقاب العبيد أخف من األحرار فكيف ال تصح التسوية يف هذا حتى يرضب 
ظهره  وعىل  ختفيفًا  بالسوط  واحلر  حتديدًا  دبره  وعىل  تشديدًا،  بالعصا  العبد 
عن  بركة  بن  حممد  أبو)))  الشيخ  سئل)))  وقد  ذلك  مجيع  يف  فلينظر  ترشيفًا. 

التعزير))) بالنعال فقال: كله رضب واملأمور به أن يكون بالدرة. انتهى.

فظاهر كالمه دال عىل إجازة الرضب بكل ما يقع اسم الرضب به بال حتديد 
خيرج إىل حد االرضار مطلقًا بحيث  أو  }جيرح أو يكرس أو هيشم)5){  إال ما 
يتعدى عن احلد املتعارف يف مثله عادة أو))) نظرًا فال بد من استثنائه)7) قطعًا فال 

سبيل إليه رشعًا. واهلل أعلم.

))) سيأيت ذكر احلديث وخترجيه قريبا.
))) يف ج: سئلني.

))) يف و: أيب.
))) يف و: التغرير.
)5) سقط من: ج.

))) يف و: و ز
)7) يف هـ، و: استثناء به.



تمهيد قواعد الإيمان (((

بيــــان))):

وأما التصليب فال نعرفه من عقوبات املسلمني))) فأوىل ما به الرتك إال يف 

وفيام  هنا  فيه  كالم  فال  احلدود  أنواع  من  وهو  }مرشكًا  كان  إذا  الطريق  قاطع 

جيب عليه  ما  مثل  من  حدثًا  أحد  أحدث  يروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان))){ إذا 

احلبس يف احلكم قال: »اربطوه إىل تلك السارية يف املسجد)))«.

الفساد  كثر  أن  وهكذا قيل يف زمن أيب بكر وعمر }ريض اهلل عنهام)5){ إىل 

اخللف  صالح  ذلك  عىل  وتبعهم  احلبس  فاختذوا)))  عيل  وقيل:  عثامن  زمن  يف 

من أئمة املسلمني.

الربط إىل السارية عىل قياد احلديث  }يف))){ كيفية  النظر  من  و}ال)7){ بد 

فالذي يتبادر }منه)9){ إىل الفهم السليم أنه نوع من التصليب إن صح ما فهمناه 

باالمتناع فكأنام ترك لالستغناء  يقتيض  ما  اإلمجاع  يف  من ذلك و}ال)0)){ نجد 

إىل  النظر  يف  له  موسع  اإلسالم  بأمر  والقائم  عقوبة  نوع  فهو  وإال  بغريه  عنه 

))) سقط من: أ، ب.
))) يف أ: املسلم.

))) سقط من: و.
))) مل أجد له خترجيا ولو من جهة املعنى.

)5) سقط من: أ، ج، د، هـ، و، ز.
))) يف أ، ب: فاختذ.

)7) سقط من: و.

))) سقط من: و.

)9) سقط من: و.
)0)) سقط من: و.



((( كتاب اإغاثة الملهوف

املصالح بال حتديد))) اللهم إال أن يكون يف ذلك يشء مل أطلع عليه لقصور))) 
حفظي وقلة علمي فإين ال أدريه من كتاب وال سنة وال إمجاع فيه.

ما  صح  إن  جوازه  عىل  السارية  إىل  }فيه))){  بالربط  يستدل)))  قد  بل 
حرضين فيه فال بد فيه من النظر ألهله ثم ال يؤخذ منه إال بعدله فإين يف حمل 
االلتباس  وغبار  الرأي  عثار  }من))){  آمن  القياس غري  الضعف مني عن)5) 
ما  فضله  من  فيرس  األثر  هذا  أثبت  ما  بعد  فضله  من  اهلل  فتح  فقد  هلل  واحلمد 
العامل الصبحي))) ما  يستدل به عىل صحة ما أسلفناه فقد وجدت يف أجوبة)7) 
نصه قال: إن ربط السارق عىل سارية أو شجرة ربطًا ال يؤثر لكن بقدر تعويقه 
عن الغافري)0))، واهلل أعلم،  يوجد  وهكذا  انتهى.  أعلم.  واهلل  }هو)9){ جائز 

وباهلل التوفيق.

))) يف هـ: جتديد.
))) يف و: للتصور.

))) يف أ: زيادة )فيه( بعد كلمة يستدل.
))) سقط من: ب، ج، د، هـ، و، ز.

)5) يف ج: عىل.
))) سقط من: ب، د.

الثاين عرش  القرن  الصبحي من علامء  بن بشري  العالمة سعيد  الشيخ  أو جوابات  الكبري  )7) اجلامع 
طبعته وزارة الرتاث والثقافة يف مخسة جملدات.

))) راجع ترمجة الشيخ العالمة سعيد بن بشري الصبحي يف هامش اجلزء الثاين.
)9) سقط من: ب.

)0)) الشيخ خلف بن سنان بن خلفان بن عتيم الغافري عالمة فقيه شاعر من علامء القرن احلادي عرش 
وأوائل القرن الثاين عرش تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.



تمهيد قواعد الإيمان (((

}بيــــان))){:

يكون  أن  ديار اإلسالم فمختلف يف جوازه برشط  املحدث من  وأما طرد 

كاللصوص  والدنيا  الدين  يف  العامل  إفساد  منه  وخياف  رشه  يتعدى  مما  احلدث 

وقطاع الطرق والذين جيمعون الرجال إىل النساء أو خيذلون الرعية عن اجلهاد 

من  أو يعظمون شأن العدو ويلقون الرعب يف قلوب الضعفاء أو }من))){ كان 

املبتدعني يغوي األنام ويزين هلم البدع وما يشبه))) ذلك.

عن  وترشيدهم  البالد  يف  وطردهم  هؤالء  أمثال  إجالء  بإجازة  والقول 

العباد كأنه األصح واألرجح فيام عندي بداللة ما يف كتاب اهلل تعاىل كقوله جل 

وعز))): ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)5)﴾ ففي هذه ما دل عىل جواز 
الطرد والترشيد))) عىل من كان بتلك املنزلة وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد طرد مروان)7) 

))) سقط من: أ، ب، ج، د.
))) سقط من: و.

))) يف و: أشبه.
))) يف هـ: لقوله عز وجل.

)5) األحزاب 0)
))) يف ج: والتشديد.

)7) مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس ملك أموي هو أول من ملك من بني 
احلكم بن أيب العاص وإليه ينسب بنو مروان ودولتهم املروانية ولد بمكة سنة ) هـ ونشأ بالطائف 

وسكن املدينة استوىل عىل امللك سنة )) هـ بعد اعتزال معاوية بن يزيد بن معاوية.
تويف بالطاعون يف دمشق سنة 5) هـ وقيل: غطته زوجته أم خالد بوسادة وهو نائم فقتلته.  



((5 كتاب اإغاثة الملهوف

بن احلكم وقيل: احلكم))) بن العاص ومل يزل طريدًا إىل زمن))) عثامن وخربه 
من  نوع  فذلك  منه  العمر  بقية  احلبس  يودع)))  أن  جاز  وإذا  كتامن،  بال  شاهر 
العموم  جواز  عىل  يستدل  إجرائها  يف  العلة  وباطراد  خمصوص  حمل  إىل  النفي 

أيضًا وال مانع، فليجتهد احلاكم يف ذلك.

بيــــان:
وقد عرف هبذا أن أنواع العقوبات ما دون احلدود والقتل قد تنحرص))) يف 
مخسة أنواع، من جمتمع عليه، وخمتلف فيه، فهي: حبس وقيد ورضب وتصليب 

وطرد.

وللحاكم أن يعاقب عىل احلدث الواحد بنوع واحد أو ما زاد عليه من نوعني 
أو ثالثة عىل حسب عظم احلدث وحال املحدث رعاية للمصالح وهلذا فيجوز 
له العفو والعقاب والتخفيف والتغليظ يف زمان واحد عىل حدث واحد لكن 
إيثارا  وال  نفس  لغيظ  برشط النظر إىل األصلح ال إلتباع هوى و}ال)5){ شفاء 

حلب واهلل ويل التوفيق بمنه وكرمه.

املدينة  الفتح وسكن  القريش األموي: أسلم يوم  أمية بن عبد شمس  العاص بن  ))) احلكم بن أيب 
فكان يفيش رس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنفاه إىل الطائف ومل يسمح له أبو بكر الصديق بالعودة إىل املدينة 
وكذلك عمر بن اخلطاب يف خالفته وأعيد إىل املدينة يف خالفة عثامن بن عفان فامت فيها سنة )) 

هـ وقد كف برصه. وهو عم عثامن بن عفان ووالد مروان )رأس الدولة املروانية(.
))) يف ج: زمان.

))) يف و: يوع.
))) يف ب: ينحرص.

)5) سقط من: و.



تمهيد قواعد الإيمان (((

}الف�سل التا�سع{)1)

ف�سل

في التاأديب وال�سيا�سة الخارجة عن حد العقوبات 
ال�سلطانية

والقائم بذلك أحد مخسة رجال: إمام وسيد وزوج وويل ونائب أو من ينوب 
عنهم رشعًا، وها أنا أذكر ذلك بحول اهلل وقدرته.

زجرهم  يريد  فيام  عسكره  يؤدب  فأوهلم: اإلمام وقد قيل:}إن له))){ أن 
عنه أو مما له فيه صالح الدولة وشد العضد واستقامة األمر وإصالح أنفسهم 
تأديبًا ملوافقة))) أمره واملبادرة إليه عىل ما فيه مصلحة اإلسالم وأهله واختلفوا 
مؤثرات وال مربحات  إنه ثالث رضبات غري  }فيه))){:  فقيل  األدب  يف حد 

ورووا)5) يف ذلك حديثًا عن النبيملسو هيلع هللا ىلص.

))) زيادة من املحقق.
))) سقط من: ج.
))) يف ج: ملرافقة.
))) زيادة يف: هـ.

)5) يف هـ: أو رووا.
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}((( }بَِعدِّ فيه)))  مؤثر وال مربح وال حتديد  إنه رضب غري  آخر:  قول  ويف 
عرش أو مخس))) عرشة فيام قيل وعىل  من  أكثر  كان  ولو  اإلمام  يراه  }إال))){ ما 
قول ثالث: فال بأس به إذا كان مما حيتمله املؤدب يف النظر ولو أثر ما مل خيش منه 

رضر عليه يف احلال أو االستقبال.

ومعنى التأثري أن يظهر له أثر يف اجلسد والتربيح يف عبارة إمام)5) أهل اللغي 
القوى  حتتمله  ال  ما  أنه  عندنا  اللفظ  مفهوم  من  يقرب  وفيام  األذى  شدة  هو: 
فذلك ما ال سبيل إليه أبدًا والذي يؤيده العقل أن التأثري ال يمكن أن يعترب عىل 
اإلطالق فقد ختتلف أجساد الناس لطافة وكثافة فمنهم من يؤثر فيه أدنى مماسة 
ولو بأصبع))) أو قلم أو مسواك فتجد)7) يف احلال آثار احلمرة يف البدن بذلك املس 
الرقيق))) الذي ال يسمى يف األصل)9) رضبًا أو هو من الرضب ولكن)0)) خيرج 

عىل معنى ما ال يتأتى بوقوع مثله عىل حال وحمال أن يكون التأديب كذلك.

و من الناس من يكون عىل عكس ذلك خلشونة فيه ال يكاد يتأثر إال برضب 
التأديب هبا  التي يستباح  مفرط ثم قد خيتلفون)))) أيضًا من جهة أخرى وهي 

))) يف أ: زيادة )إال( بعد كلمة فيه.
))) سقط من: ز.
))) سقط من: أ.
))) يف و: مخسة.

)5) أي النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
))) يف ز: إصبع.
)7) يف ز: فنجد.

))) يف و، ز: الرفيق.
)9) يف النسخة ب: املس.

)0)) يف ب: ولكني.
)))) يف هـ، و: سيختلفون.
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فقد يكون بعضهم قريبًا من السجح))) يف أمره هني الفطرة سلس املقال، جيذبه 
أدنى يشء فريدعه إىل ما يراد به من اخلري))) فال ضري.

صعب  اخللق  وسيئ  بالشكاسة)))  معروفًا  كان  ومن  هو  يستوي  هل  أم 
الشكيمة مجوح النفس الطموح عسوفًا عنوفًا َكاًل))) ُعتاًل)5) ال يردعه إال القهر 
البالغ بالقمع الشديد فليت شعري كيف ترى حاله مع ثالث رضبات هينات 
لينات غري مؤثرات إين ال أراه إال ويزداد هبا نفارًا))) عن احلق واستكبارا فأوىل 
ما به أن يطأطأ من رأسه ويضعضع من)7) غلوائه))) ويقهر)9) عىل احلق بسالسل 
األدب الشديد، وزالزل الزجر والوعيد بىل أن يتعدى فيه قدر الكفاية ومن اهلل 

اهلداية.

وال يرضب الوجه وال اخلد وال سائر اجلسد ولكن)0)) ظهور األحرار ومن 
العبيد األدبار هكذا قيل وقد مىض من القول يف مثله ما كفى.

عليه  يضيق  وال  أدنى  اجلواز  إىل  فهو  الرضب  من  أخف  عندنا  واحلبس 
واهلل  الطباع.  وتباين  املنازل  الختالف  منهم  االستحقاق  أهل  القيود  يودع  أن 

أعلم.

))) السجح: اللني السهل. 
))) يف هـ: اخلرب.

))) الشكس من الرجال الصعب العرس.
))) الكل الثقيل الذي ال خري فيه.

)5) العتل األكول املنيع اجلايف الغليظ.
))) يف ب: تفارا.

)7) يف هـ، ز: عىل.
))) يف ج: ويضعضع من عن غلوائه، ويف د: ويضعضع عن من غلوائه.

)9) يف هـ، و، ز: ويقرص.
)0)) يف هـ: ويكن.
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عادل،  سلطان  من  بالعدل  للقائم  جاز  لإلمام  هذا  }من))){  وما جاز 
املسلمني  مجاعة  أو  فاضل،  عامل  عامل  أو  القبائل،  يف  غالب  بالعدل  رئيس  أو 
أو)))  الفاضل  كالوايل  أحدهم  أو  هؤالء  بأمر  له  ذلك  جعل  من  أو  األفاضل، 
إىل  اجلميع  توفيق  فضله  من  نسأله  واهلل  عامل  من  غريمها  أو  الفاضل  القايض 

اخلري بمنه وكرمه.

وثانيهم: السيد وله أن يؤدب عبيده ويزجرهم عن سوء الطباع ويقهرهم 
بالسياسة حتت اجلائز من أمره وهنيه مما حتتمله قواهم، وتقبله فطرهم ويسعهم يف 
الدين فعله أو جيب عليهم دينًا من أوامر اهلل تعاىل أو من))) سيدهم األصغر فإن 
هتاونوا بيشء من واجبات ذلك ال لعذر أو من غري))) الواجب يف األصل ولكن 
مما ينحط به عن رتبة األدب ويفيض إىل إضاعة االحرتام أووجود)5) االجرتاء 
فإن له أن يمنع من ذلك فإن يف نقصان آداهبم))) وقلة مباالهتم به نقصان أثامهنم، 
وانحطاط أقدارهم عند العارف هبم ويف ذلك إضاعة ماله وتقليل منافعه وربام 
يؤدي إىل تضييع مآربه وال شك أن اإلغضاء يف غري حمله ال بد من إخالل فيه 

عليه وذلك ما ال حيمد)7) عليه.

وقبول  القدرة  عند  والعفو  والصفح  والرفق واإلغضاء  باحللم)))  أمر  وإن 

))) سقط من: د.
))) يف ج: و.

))) يف هـ، ز: أو أمر.
))) يف ج: أو غري من.

)5) يف أ: ووجود.
))) يف و: أرائهم.

)7) يف أ، ج، د، هـ، و، ز: حيمل.
))) يف ب، ج: باحلكم.



تمهيد قواعد الإيمان ((0

والعافني  الغيظ  الكاظمني  من  ليكون  والتكليف  االستقصاء  وترك  املعذرة 
الناس واهلل حيب املحسنني فإن هذا مما له يف موضع جوازه ال مما عليه يف  عن 
موضع إجازة ضده واختلفوا يف جواز رضب العبد أدبًا فقيل به وهو الصحيح 
يف موضع جوازه وقيل: إنه ال جيوز لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بيعوا ولو بخيط من شعر 
فيام  فله االحتساب  الواجبات وإال  تعذبوا خلق اهلل)))« وكان هذا يف غري  وال 
وجب فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال خالف يصح فيه وله العقاب 
عليه كالسلطان يف الواسع وما دون ذلك من مصالح السيد أو العبد فكأنه هو 

الذي حيسن فيه االختالف.

وعىل قول من أجازه فال نعلم فيه بالترصيح حدا فنرفعه))) لك عدًا))) ولكن 
خترج))) فيه األقوال الثالثة التي أسلفناها يف معاين األدب قبل هذا واعتامدهم 
له  جيوز  وقد  األثر  يف  به  مرصحًا  وجدناه  كام  منهن  الثالث  القول  عىل  هاهنا 
التأديب باحلبس أيضًا وبالقيد فقد فعل ذلك جابر)5) بن زيد رمحه اهلل يف أمة له 

عىل ما وجدنا يف األثر واهلل أعلم.

وإذا رضب السيد عبده رضبًا خارجًا عن حد األدب لشدته، أو كثرة عدته 
أو أدماه أو جرحه فعليه التوبة ويؤمر أن يرضيه بيشء ويطيب نفسه به فإنه من 
املستحب يف حقه ال من الالزم عليه ألن العبد واملال له وإن مثَّل به بني قطع))) 

أنف أو أذن أو أنملة أو أصبع فقد انعتق بذلك إمجاعًا.

))) تقدم ختريج احلديث.
))) يف و: فريفعه.

))) يف هـ: غدا.
))) يف ب: خيرج.

)5) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.
))) يف هـ، و، ز: كقطع.
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هذا وليتق اهلل كل من ملكه اهلل شيئًا فإنه مسئول عن رعيته ويف احلديث عن 
امللكة)))« وقال يف وصيته))) صلوات  أنه قال: »ال يدخل اجلنة سيئ  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
اليمني  والزكاة وما ملكت  »الصالة  قيل:  فيام  باملوت  يتغرغر  اهلل عليه ولسانه 
فإهنم إخوانكم ملككم اهلل إياهم ولو شاء مللكهم إياكم فأطعموهم مما تأكلون 
واكسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم ما))) ال يطيقون ثم قال: اللهم هل بلغت 

هل بلغت)))« فلينظر العاقل يف ذلك نظر منصف مشفق والسالم.

أليس  اهلل  رسول  يا  رجل:  »فقال  وهي:  تتمة  وللحديث  عنه  اهلل  ريض  الصديق  بكر  أبو  رواه   (((
أخربتنا أن هذه األمة أكثر األمم مملوكني وأيتاما قال: بىل فأكرموهم كرامة أوالدكم وأطعموهم 
مما تأكلون قال: فام تنفعنا الدنيا يا رسول اهلل قال: فرس ترتبطه تقاتل عليه يف سبيل اهلل ومملوك 

يكفيك فإذا صىل فهو أخوك فإذا صىل فهو أخوك«.
واحلديث يف إسناده ضعف من جهة فرقد أحد رجال السند قال الكناين يف مصباح الزجاجة:   

(0(/(
البخاري  وضعفه  أخرى  يف  ضعفه  فقد  رواية  يف  معني  ابن  وثقه  وإن  فرقد  ضعيف  إسناد  هذا   
والرتمذي والنسائي ويعقوب بن شيبة وابن املديني وابن حبان وغريهم وقال أمحد: روى عن 

مرة منكرات.
ورواه الرتمذي يف اجلامع عن أمحد بن منيع عن يزيد بن هارون عن مهام بن حييى عن فرقد به   
مقترصا عىل قوله: »ال يدخل اجلنة يسء امللكة« فقط وقال هذا حديث غريب رواه اإلمام أمحد يف 

مسنده وأبو يعىل املوصيل واألصبهاين. أ هـ.
أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف اإلحسان إىل اخلدم ))/)))، رقم   
))9)(، وابن ماجه يف سننه كتاب األدب باب اإلحسان إىل املامليك ))/7)))، رقم )9))(، 

واإلمام أمحد يف مسنده ))/)، رقم ))(، وأبو يعىل يف مسنده ))/)9، رقم )9).
))) يف و: صيته.

))) يف د: مما.
))) احلديث من طريق أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: كان آخر وصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني حرضه 
هبا  يفيض  وما  صدره  يف  هبا  يغرغر  زال  وما  أيامنكم  ملكت  وما  مرتني  الصالة  الصالة  املوت 

لسانه«.
ويف الباب عن أم سلمة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب رافع وعيل بن أبى طالب وكعب بن مالك ريض اهلل   

عنهم.
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تأديب  يف  حيتسب  أن  الواسع  يف  وله  ملك  نوع  فالتزويج  الزوج  وثالثهم: 
أهله بالعدل عىل حد اجلائز كالرئيس يف عشريته إن كان له عىل قهرها قدرة بال 
بالواجب عليه النحطاطه عن  ممانعة تقوم هبا عليه احلجة يف دين وليس ذلك 
ما  يصح  مل  إن  عليه  اإلنكار  مع  منه  باإلنصاف  املطالب  حمل  إىل  احلاكم  مرتبة 

يوجب ذلك }له))){ رشعًا.

فهم  النساء  عىل  قوامون  الرجال  أن  الرصيح)))  فبالنص  الواسع  يف  وأما 
من  واحد  لنوع  األدب  وإن  مجيعًا  والدنياوية  الدينية  بمصاحلهن  القوامون 
تلك املصالح وال شك أن له أن حيجرها عن التعرض))) للتهم والتربز للفساد 

واستباحة املنكرات مجيعًا.

يف  فإن  وغريهم  احلكام)))  إىل  بالرتافع  األستار  كشف  املروءة  من  وليس 
إبرازهن إىل جمالس احلكم نوع مهانة وتبذل وقلة حياء وضعف مروءة و شائبة 

عار.

الكريم عنه وكيف والغرية عىل احلرم مما يؤمر هبا  ينزه احلر  وكل ذلك مما 

وابن   ،)5(5( رقم   ،((9/(( اململوك  حق  يف  باب  األدب  كتاب  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   
ماجه يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف ذكر مرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ))/9)5، رقم 5)))(، 
واإلمام أمحد يف مسنده ))/)7، رقم 5)5(، واإلمام البخاري يف األدب املفرد ))/7)، رقم 
)5)(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب الوفاة ذكر ما كان يقوله النبي صىل اهلل عليه و سلم 
يف مرضه ))/)5)، رقم )709(، وابن حبان يف صحيحه كتاب التاريخ باب مرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
)))/570، رقم 05))(، وأبو يعىل يف مسنده ))/7))، رقم )59(، واحلاكم يف املستدرك 

))/59، رقم ))))(، والطرباين يف املعجم الكبري )))/)0)، رقم 90)).
))) سقط من: هـ، ز.

))) يف ز: الترصيح.
))) يف و: العرض.
))) يف ج: احلاكم.
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والنهي  باملعروف  األمر  من  ذلك  ما يف  مع  الصون واحلفظ  مواضع ألجل  يف 
عن املنكر ولكن فال بد من إتيان الرشيطة))) يف جواز هذا إنه يف كل ما يستباح 
األدب عىل مثله حلفظ الدين واملروءة والصون عن التهم باخلنا وما يشاكل ذلك 
غري الواجب عليها لنفسه أو هلل أو لغريه  من  الزوج  يريده  ما  كل  }ال))){ يف 

فليس له يف ذلك من يد عليها وال سبيل إليها.

باملعروف  الذي عليهن  مثل  أيديكم وهلن  فإهنن عوان يف  فيهن  اهلل  فاتقوا 
نعلم يف هذا ختصيصًا من  بالعدل وال  الفضل والقيام  وللرجال عليهن درجة 
التأديب اجلائز لعدم  القول يف  اجلائز))) يف األدب إال عىل نحو ما أسلفناه من 
الفرق بينهام عىل حال وكفى وقيل يف النشوز))): إن له أن يرضهبا رضبًا غري مؤثر 
وقيل: غري مربح ويف قول آخر: ليس خيرج تأويل الرضب يف اآلية الكريمة إال 

عىل معنى اإلغالظ يف القول بام يكفي عن الرضب واهلل أعلم.

ورابعهم: الويل وهو األب)5) أو من يتصل به نسبًا من ذكر مل تتوسط))) أنثى 
بينهام وجائز لألب تأديب ولده الصبي وزجره عن ركوب الفواحش واملنكرات 
ذلك  من  تقبل)7)  ما  حسب  عىل  الواجبات  غري  من  األخالق  مكارم  وتعليمه 
فطرته ويصلح يف االجتهاد له وال ضامن عليه وال إثم بل له األجر والفضل. 

عىل قيامه بالعدل.

))) يف هـ: الرشيعة.
))) سقط من: ج.

))) يف و: اجلائر.
))) يف هـ، ز: النشور.

)5) يف و: األدب.
))) يف ز: يتوسط.

)7) يف هـ، ز: يقبل.
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وقيل: }إن))){ األدب))) عىل رضبني: إما خارج عىل معنى الزجر عن املنكر 
احلارض يف احلال كإتالف نفس أو مال مل يمتنع عنه بغري ذلك من زجر أو هتديد 
فهذا واسع وكأنه ال حيتمل اختالفًا وإما خارج عىل معنى نظر الصالح }له))){ 
باملنع وكأن يف  كالتعليم واملؤاخذة بحسن اخللق فهذا أقرب إىل احلجر وأشبه 

مفهوم هذا اللفظ داللة عىل املنع ألن ما أشبه اليشء فهو مثله باإلمجاع.

نعم والصحيح عندنا هو اجلواز عىل نظر املصلحة وقد عمل املسلمون به 
واآلثار))) مشحونة أن ابن عرش يرضب عىل الصالة وعىل قول من أجازه فقد 
واحلبس  عرفناها  قد  ثالثة  فهي  أسلفناها  التي  األقوال  تلك  حده  يف  خيرج)5) 

أخف منها فهو أقرب إجازة.

وقد سئل أبو عيل))) احلسن بن أمحد عن قيد املراهق فقال: إنه ال يعرف فيه 
شيئًا ولعله يشبه الرضب إذا)7) كان حيتمله هكذا من معنى قوله وهو صحيح 
وتعليله ثابت رجيح فهو عندنا شبيه بالرضب اجلائز فال خمرج له عن اجلواز وإن 
اإلمام املهنا بن جيفر قد عاقب صبيًا بالقيد فيام قيل وإذا جاز ذلك لإلمام جاز 
أيضًا للويل الحتاد العلة يف استواء إباحة التأديب هلام إذا احتيج إىل ذلك فام الفرق 

بينه وبني املجنون إذا خيف منهام الرضر))) عىل الناس إهنام سواء يف القياس.

))) سقط من: د.

))) يف ج: األب.
))) سقط من: و.
))) يف و: واألثر.

)5) يف هـ، ز: خترج.
))) العالمة أبو عيل احلسن بن أمحد بن نرص بن حممد اهلجاري نسبة إىل هجار بوادي بني خروص من 
علامء القرن اخلامس اهلجري وكان قاضيا وله أجوبة كثرية مبثوثة يف كتب الفقه وهو من شيوخ 

القايض نجاد بن موسى بن إبراهيم املنحي تويف يف رمضان سنة )50 هـ.
)7) يف هـ، ز: إن.

))) يف ج: الرضب.



((5 كتاب اإغاثة الملهوف

أن  وهلم  بذلك  إال  رشه  يندفع  مل  إذا  بحبسه  يؤخذون  املجنون  وأولياء 
يستوثقوه بالقيد ونحوه وال نعلم يف ذلك اختالفًا ما مل يتعد عن حد املباح إىل 
اجلور))) الرصاح فإن الظلم ال يستباح يف صبي وال جمنون وال بالغ وال حر وال 
سبيل  فال  أنفسهم  أولياء  صاروا  فقد)))  احللم  منكم  األطفال  بلغ  وإذا)))  عبد 

عليهم لوالد وال غريه فإن عتوا عام هنوا عنه رفع أمرهم إىل حكام املسلمني.

املنكر  عن  منعهم  عىل  قادر  وهو  ويد  سلطان  عليهم  للوالد  كان  إذا  نعم 
وتأديبهم عليه احتسابًا هلل))) كان ذلك واسعًا له فيام عندي فإين أراه يف احلكم 
سلطانًا عىل أهل بيته كام أن الرئيس يف القوم سلطان عىل عشريته أو يف القرية 
عىل أهل بلده فإهنم يف احلكم من باب واحد وكل منهم إذا قام يف سلطانه بالعدل 
جاز له ومل يكن ألحد أن يعارضه يف احلق القادر عليه ما مل يكن يف ذلك معارضًا 

ملن هو احلجة فيه أو تقوم عليه احلجة بام ال يسعه أن يعارضها يف رأي أو دين.

وهلذا فيكون له االحتساب عىل من حتت يده من بالغ وغريه فكيف بمن كان من 
بالعدل  فيهن  القائم  يكون هو  أن  له  إين ألحب  كالبنات واألخوات  نسائه وحمارمه 
دون احلاكم إذا قدر عىل ذلك فإن صوهنن مروءة أوىل به فإن كان ضعيف الرأي يف 
أهله خامل)5) احلظ))) ساقط اهليبة ال يعبأ به فقد زال سلطانه ونفدت)7) قدرته فهو 

فيهم كغريه ممن ال سلطان له إال أن يعود إىل منزلته فيكون))) عىل ما ثبت له من قبل.

))) يف ب: احلور، ويف ج، و: اجلواز.
))) يف و: وال.
))) يف ز: قد.

))) يف هـ، ز: باهلل.
)5) يف ب: حامل.

))) يف ز: اخلط.
)7) يف ج، د: ونفذت.

))) يف ج: فتكون.



تمهيد قواعد الإيمان (((

والويل كله يف هذا مثل األب واألقرب منهم هو األوىل يف القيام به إال أن 
بمنزلة  فيهم  فإن جوازه ملن كان  به  القيام  لغريه برشط  فيكون  منه  يضيع حقه 
ممن هو الويل  العاقلني  البالغني  غري  من  كان  السلطان ال غري إال }يف))){ من 
أكثره  خرجت  فقد  هذا  يف  فلينظر  الوالء  بنفس  جائز  فيهم  له  ذلك  فإن  فيهم 
بالقياس ومل أجده كذلك مرشوحًا يف أثر وإين عىل ضعف بصرييت غري آمن من 
عثار الرأي وبوادره))) ولكنه يف نظري غري خارج عن))) معاين ما يف األثر يوجد 
نسأله  النقل، واهلل  يقوى هبا عىل االستنباط من  فيه ملكة عقل  له  وإن قل من 

التوفيق والعصمة بمنه))) وكرمه.
ومعلم  وحمتسب  ووكيل  ويص  أربعة:  وهم  الويل،  عن  النائب  وخامسهم: 
فالويص من أيب اليتامى أو من يف حكمهم له فيهم ما للويل وقيل: إنه أقدم من سائر 
األولياء وقيل: بتقديم األولياء عليه واألول من هذه لعله)5) هو األكثر والوكيل قد 
يكون من األب يف حياته أو من احلاكم من بعد موت األب مع عدم األولياء أو من 
مجاعة املسلمني مع عدم احلاكم أو من السلطان ولو جائرا))) مع عدم اجلامعة وقيل: 

السلطان أحق بالتوكيل)7) من اجلامعة إال أن يكون اجلامعة هم سلطان املوضع.
فإن عز ذلك فلم يقم به أحد من هؤالء جاز االحتساب من األجانب إذا 
وإال  وجوده  مع  بالعدل  احلاكم  بمشورة  يكون  أن  به  يؤمر  وفيام  هلل  به  قاموا 
فاجلامعة وإال فالسلطان وإال فمن قدر عليه من املسلمني أهل العدل فال ينبغي 

))) سقط من: هـ، ز.
))) يف ج: ونوادره.

))) يف د: من.
))) يف هـ، ز: بفضله.

)5) يف ج: العلة.

))) يف ج: حاير.
)7) يف ز: بالوكيل.



((7 كتاب اإغاثة الملهوف

من يرجى منه حسن  بمشاورة  يؤمر  }إنه))){  أن يستبد))) برأيه عنهم وقيل: 
الرأي فيهم من كرباء املوضع ونحوهم ولو مل يكونوا أهل عدالة.

فإن مل يفعل فال بأس عليه وليقم فيهم بالعدل هلل فيام جيوز االحتساب فيه 
وتأديبهم ومحلهم عىل املصالح وزجرهم عن العمل))) الطالح، من أهم ما ينبغي 
االعتناء به ملن قدر عليه وقد يكون الزمًا حيث خيشى عليهم الرضر كإتالف 
هبم  والقائم  عنهم  املدافع  عدم  مع  ذلك  أمثال  من  فيهم  يتوقع  ما  أو  أنفسهم 
فالطفل إذا مات أبواه))) ومل يقم به أحد هلك ال حمالة ويف معناه املجنون إذا صار 

بتلك احلالة ويف هذا احلد جيب االحتساب عىل كل قادر عليه.

واملعلم قد أجيز له تأديب الصبي بأمر والده واليتيم بأمر وليه أو القائم به والقول 
فيه كام مىض من األقوال وله أن يستبيح يف رضبه عىل قياد ما أسلفناه من األقوال 

الثالثة يف رضب األدب فكلها)5) موجودة))) يف األثر مذكورة)7) يف هذا بعينه.

وإن كان الشيخ أبو نبهان رمحه اهلل مل يذكر يف نصيحته للمعلم إال قواًل واحدًا 

ولعل  مربحات  وال  مؤثرات  غري  رضبات  بثالث  له  لتخصيصه  منها  األشد  هو 

ذلك كان رأيه فاكتفى به أو أنه أراد بذلك التشديد عليه ملا يعلم من الغلظ))) يف 

))) يف ب: يستد.

))) سقط من: و.
))) يف و: عمل.
))) يف ج: أبوه.
)5) يف د: كلها.

))) يف هـ، و، ز: موجود.
)7) يف هـ، و، ز: مذكور.

))) يف هـ، ز: غلظ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

تورعًا  ذلك  عدا  بام  خيربه)))  أن  يستجز)))  مل  وهلذا  خاصة  املنصوح)))  ذلك  طبع 
النظر ألهله وال  فإن  فيه  لغباوة  اجلائز  أكثر من حد  بجهله يف  املنصوح  يقع  لئال 
نور يف قلبه بمنعه عن جماوزة))) األصح إىل  عن  به  العارف  أهل))) }له)5){ غري 

غريه.

ومن مثل هذا ما يروى عن أيب الشعثاء رمحه اهلل أن رجاًل سأله عن عبد له 
سيئ اخللق يف حقه فقال: هل يل أن أرضبه فقال: وإن أفتيتك ثم تعديت حد 

اجلائز فيه تقول: أفتاين بذلك جابر، هذا ترمجة معنى قوله له ال نفس لفظه.

املعاين  مثل هذه  احلزم واحلذر وعىل  الورع وقوة  به من شدة  ما  إىل  فانظر 
حيمل إرضاب الشيخ أيب نبهان رمحه اهلل عن رفع تلك األقوال بنص االختالف 

يف تلك النصيحة. واهلل أعلم.

  

))) يف ج: املنصوص.
))) يف أ، ب، ج، د، هـ، و: يستخرج.

))) يف د: جيربه، ويف و: جييزه.
))) يف هـ، و: أهال.

)5) سقط من: و.
))) يف ج: حماوزة، ويف هـ، ز: جماورة.



((9 كتاب اإغاثة الملهوف

الف�سل }العا�سر)1){

فيما)2) ي�سع الجهل به و}ما)3){ ل ي�سع من هذا ال�ساأن

قد ثبت أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فرائض اهلل تعاىل عىل من 
ثبت عليه التكليف هبام يف موضع وجوهبام وال خيفى أن إنكار املنكر ال يكون إال 
بمعرفة متييز املنكر من غريه والناس يف ذلك عىل طبقتني: أهل علم وأهل جهل 
فالعامل))) بام يلزمه من ذلك واجب عليه القيام بمقتىض العلم الذي تعبده اهلل به 
ومن عرف شيئًا من املنكر بأنه منكر يف الدين فعليه مع القدرة تغيريه وإزالته إن 
مل تصح)5) الكفاية عنه بغريه فالقيام))) به واجب والعارف بمسألة واحدة من 
ذلك جيب)7) عليه القيام بمقتضاها كام جيب القيام هبا عىل العامل املطلق ألن العلم 

هبا ال يتفاوت وإنام يتفاوتون فيام يعلمه العامل دون اجلاهل.

))) سقط من: أ، د، هـ، و، ز، ويف ب، ج: الفصل السادس.
))) يف هـ: مما.

))) سقط من: هـ، ز.
))) يف هـ: فالعلم.

)5) يف ز: يصح.
))) يف هـ: القيام.

)7) يف و: جتب.



تمهيد قواعد الإيمان (50

وأما اجلاهل فليس يف قدرته بأن يعلم املنكر منها إال بعلم يبلغه إىل ذلك وال 
يبلغ بنفس مشاهدة املنكر إىل العلم بأنه منكر إال أن يكون مما))) تقوم به حجة 
العقل فيجب عليه أن يعلمه إذا خطر بباله أو سمع بذكره أو اهتدى إليه بأي 

وجه مما يتأدى به ذكر ذلك إىل قلبه))) وحينئذ يضيق عليه اجلهل به جزمًا.

وأما ما يسع اجلهل به يف األصل ما مل يركبه أو يتول بالدين راكبه أو يربأ من 
العلامء أو يقف عنه))) من أجل براءهتم من راكبه أو يربأ بدين من ضعيف برأي 
املجتمع  براءته من املحدث ففي األثر  أيضًا من أجل  بالدين عنه  أو يقف  منه 
عليه: أنه ال يضيق عليه الشك يف العلم بأنه منكر وال يف العلم بضاللة املحدث 
إن كان حمِرمًا أو مستِحاًل))) ما مل)5) يعلم ذلك اجلاهل بحرمته يف الدين أو يعلم 

احلرمة ولكن ال يدري أهو من الرأي أم الدين.

فإن علم أنه))) يستحل حرامًا يف الدين ففي هذا تقوم عليه حجة العقل بأن 
من دان بغري الدين فهو املبطل يف الدين وليس له الشك يف ذلك عىل أكثر القول 
عىل اجلهل به ألنه يكون  بقي  إن  هذا  قياد  عىل  والسؤال }عليه)7){ واجب 
حمدثًا وعليه اخلروج مع القدرة يف طلب املخرج مما حل به من احلدث وبعض 
يعذره باجلهل عن احلكم بام مل هيتد إليه من ذلك بعلم يوجبه من عقل سليم ال 

يمكن دفعه أو عبارة قيمة ممن هم احلجة يف الفتيا بام يسع جهله.

))) يف و: ما.
))) يف و: قبله.

))) يف أ، هـ: عنهم.
))) تقدم التعريف باملستحل يف اجلزء الثاين.

)5) يف ب، ج، د، هـ، و، ز: ال.
))) يف هـ، ز: بأنه.

)7) سقط من: ب، ج.



(5( كتاب اإغاثة الملهوف

يف  املحرم  أحكام  لشبهة  عليه  جيب  مما  ال  به  يؤمر  مما  فالسؤال  هذا  وعىل 
هذا عىل قياد))) ما قيل فيه وإن كان هذا أشد وأما من جهة ما جيب من األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر فكذلك القول فيه يف موضع لزومه إذا كان مما ال 
تنفيس))) فيه والقيام به واجب يف احلال ألنه كام جيب  فال  يسع }اجلهل))){ به 
عليه يف نفسه بحجة العقل فكذلك يف غريه كام رصح به الشيخ أبو سعيد رمحة 
هاهنا  ينتفع  ومل  احلال  هالكًا يف  كان  ذلك  بعد  من  تركه  فإن  }عليه))){  اهلل 
والضالل  اجلهل)5)  شباك  من  ليخرج  السؤال  عليه  جيب  نعم  السؤال  باعتقاد 
وعليه اخلروج مع االستطاعة يف طلب اهلداة إىل سبيل))) احلق بال جدال وعىل 

هذا السبيل يكون ما ال يسع اجلهل به مطلقًا فيام يقال، واهلل أعلم.

فإن كان احلدث)7) مما يسع اجلهل به يف األصل إذ ال تقوم به حجة العقل وإنام 
وجبت فيه فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حمرم أو مستحل عند من 
ال يدري بحرمة ما استحله يف الدين فمن وجبت عليه يف احلال فريضة القيام 
بذلك فهي كغريها من الفرائض احلارضة من صالة أو صيام فإن جهلها وجب 
واخلروج  عليه  وقدر)))  ذلك  إىل  اهتدى  إذا  اهلل  من  فريضة  عنها  السؤال  عليه 
من  وكل  الواجب  ذلك  مع االستطاعة الزم عليه يف طلب املعرب }له)9){ عن 

))) يف هـ، ز: قياده.
))) سقط من: ج.
))) يف هـ: تقيس.

))) سقط من: أ، ب، ج، د.
)5) يف هـ، ز: اجلهالة.

))) يف هـ، و، ز: سبل.
)7) يف أ: احلديث.

))) يف و: وقد.
)9) سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (5(

فإن  األمني  إال  قيمة عليه وقيل: ال  يكون حجة  احلال  تلك  له يف  احلق  عرب))) 

عجز عن السؤال أو عن املعرب يف احلال كان منفسًا له مع اعتقاد السؤال إىل أن 

يلقى احلجة أو تلقاه))) فينقطع هبا عذره.

فإن زال املنكر مل جيب عليه السؤال من بعد إنام عليه إذا كان املنكر قائم العني 

اجلبابرة  أعوان  من  كالظامل)))  الدوام  عىل  مستمرًا  لكونه  عليه  التغيري  واجب 

ونحوها أو خيصه فيه حكم يلزمه من بعد زواله كإقامة حد أو تنفيذ حكم فعليه 

الدينونة بالسؤال عام يلزمه من ذلك وال يكتفي عن اعتقاد ذلك فيه بعينه مع 

القدرة إال أن يكون دائنًا بالسؤال يف اجلملة عام يلزمه فيكون له حكم التوسيع 

حتى ينقطع عذره بأن تقوم عليه احلجة وال خيفى أن تعطيل احلكم أو))) احلد ال 

يكون إال من)5) اإلمام أو من كان خاصًا به من احلكام))).

أو  إبطال حق هلل)7)  مل يكن منهم  ما  األنام فهم يف سالمة  وأما غريهم من 

القيام به منهم فهنالك يضيق بذلك عىل اجلميع من  لعباده يف موضع وجوب 

احلكام والرعية الشرتاكهم يف هذا عىل ما قيل وفيام خيرج عندنا بالتأويل أن يف 

))) يف و: غري.
))) يف ج: يلقاه.

))) يف ج: كالظاهر، ويف هـ، ز: كاملظامل.
))) يف ج: و.

)5) يف د: مع.
))) يف ج: احلكم.

)7) يف أ، ب، و: اهلل.



(5( كتاب اإغاثة الملهوف

نفس ترك تغيري املنكر مع القدرة عليه إبطااًل))) حلق))) }من))){ حقوق))) اهلل 
ألنه تعطيل فرض.

ومن عطله من بعد العلم بوجوبه هلك أو عىل جهل فقد وجب عليه السؤال 
مع القدرة عليه ومع العجز فعليه اعتقاد السؤال عن ذلك بعينه متى قدر عليه 
عن  به  فيكتفي  يلزمه  عام  اجلملة  يف  بالسؤال  دائنًا  يكون  أن  إال  إليه  هدي  إن 

اعتقاد فيه بعينه ما دام عىل حكم التنفيس.

وإن عز املعرب أو عجز عن السؤال لوجه مما له فيه العذر فهو النازل يف فسيح 
سالسل  يف  مثبتًا  القدرة  مع  فيكون  العذر  ويرتفع  العجز  يزول  حتى  السالمة 
أهل  حكم  يف  التكليف وال مالمة واحلاكم وغريه يف كل هذا }عىل)5){ سواء 
االستقامة))) ويف قول آخر: فإن احلاكم أعظم يف البلية فليس هو يف هذا الشأن 

كواحد من الرعية فإنه غري معذور باجلهل وعليه السؤال.

ولو)9) مع القدرة عىل حال إال أن جيب  به  والرعوي)7) واسع }له))){ اجلهل 
عليه حق يف ذلك هكذا يقال وفيام خيرج عندنا عىل صحيح التأويل يف هذا من 
األقاويل أن احلق املشار إليه يف هذا القول إنام هو يشء من احلقوق غري فريضة 

))) يف ب: إيطاال، ويف د: إبطال.
))) يف د: احلق.

))) سقط من: د.
))) يف د: وحقوق.

)5) سقط من: و.
))) املقصود بأهل االستقامة أتباع املذهب االبايض.

)7) أي أحد الرعية.
))) سقط من: و.

)9) يف ج: لو.
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األمر))) باملعروف والنهي عن املنكر ملا رصح فيه من التوسيع هلم عىل اجلهل به 
كام استفدناه من معاين كالم الشيخني))): أيب عبد اهلل وأيب سعيد رمحهام اهلل.

األصل  يف  كان  وإن  ألحد  وعىل مقتضاه فإن ما ال يتعلق }فيه))){ حق 
مما جيب اإلنكار فيه عىل من قدر كإراقة اخلمر وكرس الصليب والعود والطنابري 
وقتل اخلنازير وكالزجر عن مفسدات الوضوء والصالة والصيام وما يشاكل))) 
فيه بغري فرض األمر والنهي فإنه عىل  تعبد  ال  مما  األحكام  يف  }ذلك)5){ هذا 
هذا الرأي مما يسع الرعوي أن جيهله فال جيب عليه اعتقاد السؤال بالدين عن 
إنكاره  الواجب  من  بأنه  إليه))) علمه  بلغ  ما  ذلك  ينكر من  أن  عليه  وإنام  هذا 
اجلميع  عىل  الواجب  من  فإنه  برتكه  ذلك  تضييع  القدرة  مع  يسعه  ال  فحينئذ 

بالقدرة مع العلم عىل هذا القول.

ويف قول ثالث: فاحلاكم يف هذا له مثل ما لغريه من التنفيس يف جهله وليس 
عليه اعتقاد السؤال بدين يف مثل هذا ما كان توقفه خوفًا من الدخول بجهله فيام 
ال يسع ما مل تقم عليه حجة العلم به وإنه حلسن ولكن السؤال عن مثل هذا أكيد 

ال يصح)7) أن هيمل، وال ينبغي عنه أن يغفل))).

))) يف و: إال باألمر.
))) يف و: الشخصني.

))) سقط من: و.
))) يف و: يشاكله.

)5) سقط من: هـ، ز.
))) يف و: عليه.

)7) يف ج، د، هـ، ز: يصلح.
))) يف هـ: نغفل، ويف ز: يعقل.
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وأما إذا كان يف سكوت الرعوي أو))) احلاكم تعطيل حق جيب إنفاذه يف احلال 

فقد وجب القيام به ومن عطله بعد القدرة عليه هلك كام قيل يف املصطحبني يف 

ينهبوه واآلخر ممسك  أو  ليقتلوه  إىل أحدمها  اللصوص فعمدوا  لقيهام  الطريق 

قتل وهو يف حالة جيب عليه اجلهاد معه  أو هرب عنه وتركه حتى  القتال  عن 

القتيل وهكذا  فرضًا فإنه بذلك آثم ظامل فيام قيل وعليه الدية }ألهل))){ ذلك 

اقتسار فرج))) أو غريه مما  أو  القتل يكون من جرح بدنه أو هنب ماله  ما دون 

يقدر عىل ختليصه.

فإذا أبطل حقًا من ذلك واجبًا عليه كان هالكًا به ومل ينفعه اجلهل، وال تنقذه 

من اهللكة إال التوبة النصوح بأداء الواجب من ذلك هلل أو لعباده والسؤال عليه 

أيضًا  عليه  السؤال  فيجب  بعد  ومن  احلال  يف  عليه  القدرة  مع  بالدين  واجب 

اهللكة  }عن))){  يتعلق عليه من حق الزم وال خيرجه  مما  يلزمه من ذلك  عام 

اعتقاد السؤال بعد تضييع الفرض الواجب إال أن يكون دائنًا بالتوبة منه معتقدًا 

للخالص منه بعينه)5) إن قدر عىل ذلك فاهتدى إليه أو دائنًا هبا يف اجلملة من 

حال  يف  ال  عنه  املفروض  ارتفاع  بعد  اجلهل  مع  هيلك  أال  فعسى  الزم  كالم 

الوجوب عليه لثبوت التكليف به ال بغريه))) من لوازمه.

))) يف و: و.
))) سقط من: أ.
))) يف ب: فرح.

))) سقط من: و.
)5) يف هـ، ز: لعينه.

))) يف ج: لغريه.
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وعىل قياد ما مىض من االختالف يف أحداث الدائن))) بغري احلق من حيث))) 
التوسيع يف اجلهل هبا ملن علم بحرمة ما استحله يف الدين أو حل ما حرمه بالدين 
فكذلك هاهنا أيضًا جيري االختالف من حيث توسيع اجلهل بام يلزم))) فيها من 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل كل قادر من رعوي أو حاكم عىل ما مىض 
من األقوال يف املحرم فهي ثالثة ال غري ويكون هذا األصل خمتلفًا يف سعة اجلهل 
به فهي تنتهي بالتفريع ستة يف التوزيع))) فاعرف ذلك أم تريد)5) مزيد التوضيح 

ثانية بالترصيح.

قوالن  القدرة  مع  وحده  للرعوي  هبا  اجلهل  فحاصلها }أن يف))){ سعة 
ويف اشرتاكه مع احلاكم يف منع السعة قوالن ويف اشرتاكهام يف حكم التوسعة)7) 
هذا الباب هو أكثر قول املسلمني كام أفاده)9)  يف  التوسيع  من  }قوالن))){ واملنع 

الشيخ أبو سعيد رمحه اهلل.

أقوال  التضييق)0)) عىل احلاكم يف هذا هو حاصل مخسة  وإذا فال خيفى أن 
بنيت عىل أصل مداره عىل أكثر قول املسلمني وله يف التوسيع قول واحد أسس 

))) يف ج، و: الدين.
))) يف أ، ب: غري.

))) يف ز: يلزمه.
))) يف هـ، ز: التنويع.

)5) يف و: يريد.
))) سقط من: أ.

)7) يف ب: التوسيعة.
))) سقط من: أ، ب، ج، د.

)9) يف و، ز: أفاد.
)0)) يف هـ، و، ز: التضيق.
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خارج  غري  فإنه  قيل  فيام  قل  وإن  املهتدين  من  أبرصه  من)))  رأي  يف  قول  عىل 
عن حكم احلق يف الدين وبالعكس قد خيرج يف الرعوي من عدد األقوال وإن 

حال. عىل  السعة  من  املنع  قوهلم  }كان))){ أكثر 

ثم إذا كان يف ذلك تعطيل حد أو حكم جيب إنفاذه عىل احلاكم أو حق جيب 
عليه أو عىل الرعوي فيكون القول فيهام عىل هذا كام قيل يف املحرم بال فرق يف 
يشء من الوجوه بحق وكفى بذلك عن العود إليه ثانية فافهم هديت معانيه))) 

والسالم عىل من اتبع اهلدى ورمحة اهلل وبركاته.

  

))) يف هـ، ز: ملن.

))) سقط من: ج.
))) يف ج: معناه.
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الباب)1) الثالث)2)

في �سفة القائم وما يوؤمر به وما ينهى عنه)3)

حد  حقه  يف  األفضل  عىل  باالستقامة  مأمور  أنه  ذلك  يف  القول  ومجاع))) 
االستطاعة وذلك ينقسم إىل معامالت كثرية فيام بينه وبني اهلل وبينه وبني العباد 
خواصهم وعوامهم وال يقوم بذلك إال موفق وإين أذكر منه إن شاء اهلل ما سنح 
له اخلاطر وساعد عليه التوفيق يف وظائف من اآلداب والسنن هن أمهات هذا 

الباب والسنن.

القاعدة المهمة: 

مسارعًا  بالواجبات  قائاًم  الرشيعة  ميزان  عىل  الظاهر  يف  مستقياًم  يكون  أن 
الشبهات متوسطًا يف احلاالت  املحرمات متجنبًا عن  منتهيًا عن  املندوبات  إىل 

))) يف أ، ب، ج، د: الفصل.
))) يف ج: الثامن.

))) يف ب: به.
))) يف ب، و: وامجاع.
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أكاًل ورشبًا وملبسًا ومسكنًا ومركبًا ويف اهليئات وقارًا وتواضعًا ورفقًا))) وأناة 
وتعجاًل وحلاًم ورزانة مضبوط احلركات سمعًا وبرصًا ولسانًا ويدًا ورجاًل وبطنًا 
سلياًم من اآلفات غيبة))) ونميمة وهجرًا ومهزًا وملزًا ونبزًا وكذبًا وإخالفًا وسبًا 
ولعبًا وشتاًم وتقبيحًا وبطشًا))) وعسفًا وجتسسًا وإصغاء هلجر وتسمعًا لكذب 
باملكرمات سمعًا وبرصًا ولسانًا)5)  أو بطل ونظرًا يف حجر وأمثاهلن متحليًا))) 

ويدًا ورجاًل وبطنًا.

وينطق  ألسنة  }عنه))){  يستمع القول فيتبع أحسنه وينظر عربة فيطرد هبا 
وأمرًا  وذكرًا  وتالوة  ومتجيدًا  وتقديسًا  وحتميدًا  تسبيحًا  دائاًم  }باحلق)7){ 
ونرص  بالبذل  اليد  ببسط)))  الناس  بني  وإصالحًا  منكر  عن  وهنيًا  بمعروف 
املنية  الباطل مشاء إىل رياض)9) اجلنة وغياض  امللهوف وتغيري  املظلوم وإغاثة 
مراتع اهلدى ومرابع التقوى ومقاعد التبصري)0)) وحمافل التذكري ثابت األقدام 
بصري باإلقدام يوم اللقا والزحام)))) قوام صوام ورع عن احلرام غري بطني من 
الطعام ذو قلب سليم غري حسود وال حقود وال جبار متكرب وال معجب برأيه 

))) يف ج: ورفعا.
))) يف و: وغيبة.

))) يف و: وبطرشا.
))) يف ز: متجليا.

)5) يف ج: أو لسانا.
))) زيادة يف: هـ، ز.

)7) سقط من: أ، ب.
))) يف ج، د، هـ، و، ز: بسيط.

)9) يف هـ: بأرض.
)0)) يف أ، ب: البصري.

)))) يف أ: والرحام.
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ذا شح  منوعًا وال  بعلمه))) وال هلوعًا وال جزوعًا وال جبانًا))) وال  مراء  وال 
مطاع وال هوى متبع وال جهل سالب وال غفول جاذب وال عمى شاحب))).

ولكنه زكي))) خالص من األدناس مطهر من اخلناس مقدس من األرجاس 
قد جتلت فيه لوامع احلجى وأرشقت به شموس التقوى وتألألت فيه أنوار الزكى 
اخلوف والرجا واعتدل  بحار  فيه  وتالطمت  اهلدى  فتفجرت }منه)5){ ينابيع 
للعملني ووفت  قلبه  النوعني واتسع  الدين والدنيا فأعطي قوة عىل  فيه ميزان 
بصريته بالعلمني وتربزت له سرية العدل فيهام))) رأي العني ذلك الفضل من 

اهلل يؤتيه من يشاء واهلل)7) ذو الفضل العظيم.

األمور وهبا  وأهم  الرشوط  أشد  من  باألمر هي  القائم  استقامة  أن  واعلم 
ينصلح عامل كثري فإن لسان احلال أصدق من املقال وإن أدب }الظاهر عنوان))){ 
الظاهر ال حمالة كائن ومن سرت شيئًا  الباطن فخراب  الباطن وإذا خرب  أدب 
أظهره اهلل عليه ولو غلق عليه األبواب وأرخى دونه احلجاب وتأثري)9) القلوب 
السلطان  رسيرة  وخراب  يستنكر  ال  صحيح  الغري  إىل  أمرها  وتعدي  عظيم 

مفسدة الزمان واملكان.

))) يف و: بعمله.

))) يف و: جبارا.
))) يف أ، هـ، و، ز: شاجب، ويف ج: ساحب.

))) يف ج إضافة يف بعد أنوار: لعله الذكاء.
)5) سقط من: ب.

))) يف و: فيام.
)7) يف د: وهو.

))) سقط من: و.

)9) يف ج: وثاثري.
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حجر  يف  الرعية  وإن  األغنام  تأمن  فمتى  األنام  يف  ذئابًا  الرعاة  كان  وإذا 

سلطاهنم بمنزلة الصبي تدب فيه أخالق أبويه فينشأ عىل))) طباعهم وأدياهنم 

وينرصانه  هيودانه  وإنام  الفطرة  عىل  يولد  مولود  »كل  ومساعيهم  وحرفهم 

أبواه)))« وإذا تداعى األساس فمحال أن يستقيم البناء وعىل قدر ما به من صفاء 

أو كدورة أو امتزاج يكون التأثري))).

وهلذا قال بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم: شاهدنا تغري القلوب عشية 

قبض))) رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذا مع ما هبم من صفوة األرسار)5) وجتيل األنوار فكيف 

بمن سواهم وال ينكر ذلك إال غافل.

))) يف ب: عن.
))) اقتباس من حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه قال: »كل مولود يولد عىل 
الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه«. ويف بعض الروايات زيادة عىل ذلك ويف بعضها 

امللة بدل الفطرة.
ويف الباب عن األسود بن رسيع وجابر بن عبد اهلل وسمرة بن جندب وابن عباس ريض اهلل عنهم.  

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب القدر باب اهلل أعلم بام كانوا عاملني ))/))))، رقم   
))))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد عىل الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني ))/7)0)، رقم )5))(، وأبو داود يف سننه كتاب السنة 
باب يف ذراري املرشكني ))/9))، رقم ))7)(، والرتمذي يف سننه كتاب القدر باب ما جاء 
كل مولود يولد عىل الفطرة ))/7))، رقم ))))(، واإلمام مالك يف املوطأ كتاب اجلنائز باب 
وابن  أمحد يف مسنده ))/)))، رقم )))7(،  اجلنائز ))/)))، رقم )57(، واإلمام  جامع 
حبان يف صحيحه كتاب اإليامن باب الفطرة ))/)))، رقم )))(، والبيهقي يف السنن الكربى 
كتاب اللقطة باب الولد يتبع أبويه يف الكفر فإذا أسلم أحدمها تبعه الولد يف اإلسالم ))/)0)، 

رقم 7)9))).
))) يف و: التأثر.

))) يف ب: قبعض.

)5) يف ج: األخيار.
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ويف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »األرواح))) جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر اختلف)))« فكيف تأتلف))) القلوب واألشباح مع اختالف األرواح 
املعاد وهذا  التقويم واإلرشاد من غافل عن  أم كيف يصح  يستقيم  ما ال  هذا 

ظاهر الفساد فإن الرش قد يتعدى كاخلري كام قال }الشاعر))){: 
واحذر جمالسة السفيه فإهنا          تعدي كام يعدي السليَم األجرب)5)

تدين)))  وكام  الشأن  هبذا  العناية  عظم  للعيان  وضح  فقد  كذلك  كان  وإذا 

))) يف أ: األرواج.
))) احلديث من طريق أبى هريرة ريض اهلل عنه.

ويف الباب عن سلامن الفاريس وابن عمر وأم املؤمنني عائشة وعيل بن أبى طالب وابن مسعود   
ريض اهلل عنهم.

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب األنبياء باب األرواح جنود جمندة ))/))))، رقم   
جمندة  جنود  األرواح  باب  واآلداب  والصلة  الرب  كتاب  صحيحه  يف  مسلم  واإلمام   ،)((5(
))/))0)، رقم ))))(، وأبو داود يف سننه كتاب األدب باب من يؤمر أن جيالس ))/0))، 
رقم ))))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/95)، رقم ))79(، واإلمام البخاري يف األدب املفرد 
))/09)، رقم 900(، وابن حبان يف صحيحه كتاب التاريخ باب بدء اخللق )))/))، رقم 
))))(، والشهاب القضاعي يف مسنده ))/5))، رقم )7)(، وأبو يعىل يف مسنده )7/)))، 
رقم ))))(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/)))، رقم 00))(، وأخرجه أيضا يف املعجم 

الكبري )5/9))، رقم ))9)).
))) يف ب، ج: تألف.

))) سقط من: أ، ب، ج، د.
)5) البيت لصالح بن عبد القدوس من القصيدة املسامة بالزينبية والتي مطلعها:

رصمت حبالك بعد وصلك زينب     والدهـــــر فيه تصــرم وتقلب 
ويقول فيها أيضا:

واحذر مصاحبة اللئيــــم فإنــه           يعدي كام يعــــدي السليم األجرب
يلقاك يقســـم أنه بك واثـــــق          وإذا تـــــــوارى عنك فهو العقرب

يعطيك من طرف اللسان حالوًة           ويروغ منك كام يـــروغ الثعلـــــب
))) يف ب: يدين.
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تدان وعىل قدر ما تعامل اهلل يعاملك العباد فمن أطاع اهلل أطاعه كل يشء ومن 
أحب اهلل ورسوله أحبه اهلل ومالئكته ورسله وسخر له قلوب عباده وبسطت 

حمبته عىل متن املاء فيام قيل فال يرد املاء يشء إال وهو حيبه.

وإنه بينهم لعظيم جليل  ذليل  خاضع  فام يف الكون يشء إال و}هو))){ له 
وهذا من األرسار العظيمة بني اهلل))) وبني عباده املخلصني.

والزهاد  العلامء  يعظمون  والكبري  والصغري  واجلاهل  الغبي  ترى  ولذلك 
النسبة)))  البالد وحيتشموهنم عن  العباد ويوقروهنم يف  الدين من  وجيلون أهل 

إىل اخلطأ والفساد.

وعىل قدر تعظيم اهلل تعاىل يف قلوهبم وانبساط شعاع اخلشية يف صدورهم 
معاملة  يكون هلم من  احلق كذلك  وقيامهم بحق)))  وتبتلهم يف طاعة حمبوهبم 

اخللق.

وهكذا شأن كل من أبرزت فيه صفة من صفات الكامل ترى كل من دونه 
ينظر إليه بعني اإلجالل فيظهر ذلك حتى يف البهائم أال ترى أن اجلامل والفيلة 
مع عظم أجسامها وشدة قواها)5) وقوة بطشها تنقاد للصبي وختضع للجاهل 
وفاق  وعىل  النفوس  وإحساس  القلوب  تأثر  من  ظاهر  رس  ذلك  ففي  الغبي 
املنظور يكون التأثر بالنظر فرتى الشاة بطبعها هترب من الذئب وتنفر منه ال عن 

جتربة ولكن إحساسًا وتأثرًا.

))) سقط من: أ، ب، ج.

))) يف د: بني اهلل بني اهلل.
))) يف و: السنة.

))) يف ب، ج: بغري.
)5) يف ز: أقواها.
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ولعمري فإن هذا التأثري كله ال يكون بالظاهر وإال فصورة البقر واحلمري 
تأثر  يف  وهكذا  منهام،  تكون  ال  البقرة  لتلك  فام  الذئب  من  النظر)))  يف  أكرب 
ليس  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص علم  رأى  بن سالم حني  عبد اهلل)))  فإن  باإلنسان  اإلنسان 
بوجه كذاب))) وإن رسول الروم حني رأى عمر بن اخلطاب علم أنه عىل شاكلة 

احلق والصواب.

وكأن))) هذا الباب يف دهرنا قد انسد وحال دونه حجاب الدين)5) فامتد، 
ولعمري إن القيام بدونه صعب ال يتأتى للبرش فال))) مطمع فيه إال به ملن اعترب 
فإنه اجلند األعظم والنور األقوم والسيف القاطع والربهان الساطع والرسول 
الرسي الذي يقذف)7) بالغيب إىل من بعد أو دنا وبه يدرك املنى وتنقاد األمور 
وتتمشى احلوائج وحيصل املدد العلوي، ويتصل الفيض الساموي وإن التأسيس 
عىل غريه بناء عىل جرف))) هار ولذلك ينهار قبل أن يدرك منه املنى فال يتم به 

الغنى)9).

ومن  وأصلحوها  أنفسكم  وراقبوا  اهلل  بآداب  وتأدبوا  اهلل  عباد  اهلل  فاتقوا 

))) يف أ، ب: املنظر.
))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.

))) يشري املحقق اخللييل رمحه اهلل هنا إىل ما رواه الرتمذي يف سننه وغريه من حديث عبد اهلل بن سالم 
وقد تقدم احلديث وذكرنا خترجيه يف اجلزء الثالث.

))) يف ج: كأن.
)5) يف ج: الرين.

))) يف هـ: وال.
)7) يف أ: يقدف.

))) يف أ، ب: حرف.
)9) يف ج: العنى.
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كثيف األخالق فطهروها))) فإن هبا لألرسار خزائن ومقاليد، ولكنها خالية من 
الكنز العتيد لكوهنا مشحونة باخلبث الشديد وعىل قدر العالج يف تصفية املزاج 
تنزاح الظلامت وتنجيل))) سجاف))) اجلهاالت فتقابلها األنوار وحملها األرسار 
وبذلك  واألرواح)))  األشباح  هلا  تنجذب)5)  ملكية  صفات  حينئذ  فتكتسب))) 
العاملني  إىل  وتنهي  أحوالكم  وحتسن  أثقالكم  حتمل  فإهنا  األفراح  تتصل)7) 
مقالكم، وختلص بني العاملني أفعالكم فتكون هلل وباهلل ويف اهلل ومن اهلل وإىل 
منه كل  ثم ال حتوي  يستدعي جملدات عظيمة  اهلل وعىل اهلل، ورشح ذلك كله 
كريمة))) وال حتيط بكل يتيمة فإهنا بحور ال تستقىص)9)، وأنوار ال حتىص وإنام 

نذكر منها بعض ما يرس اهلل أن ينبه)0)) عليه فمن ذلك:

أنه  نيته  يف  يكون  بأن))))  وذلك  تعاىل  هلل  قيامه  يكون  أن  األوىل:  الوظيفة 
فإنه  والصيام  بالصالة  إليه  يتقرب  تعاىل كام  اهلل  إىل  يتقرب هبا  العبادة  نوع من 
نوع نافلة هي من أعظم الوسائل ولكوهنا من أعظم)))) العبادات فهو مطالب 
الثناء  وحب  واإلعجاب  الرياء  كشوائب  آفاهتا  من  فليحذر  باإلخالص  فيها 

))) يف أ، ب: طهورها، ويف ج، هـ، و، ز: طهروها.
))) يف د: وتتجىل.

))) يف هـ، ز: سحاف.
))) يف هـ، و، ز: فتكسب.

)5) يف أ: جتذب، ويف هـ، و، ز: ينجذب.
))) يف هـ، و، ز: األرواح واألشباح.

)7) يف أ: يتصل.
))) يف ب: ال حتوي كل منه كريمة.

)9) يف هـ، و، ز: يستقىص.
)0)) يف و، ز: ننبه.

)))) يف ز: أن.
)))) يف هـ، ز: أنواع.
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باجلاه وعظم  األقران  واملحمدة والشهرة والسمعة والفخر والكربياء ومباهاة 
الشأن وتزكية النفس يف أمثاهلن وليكن قصده من ذلك واحدًا ال تردد فيه وهو 
طلب رضوان اهلل تعاىل وقصد إحياء الدين، وإظهار السنن وإماتة البدع، وإغاثة 
والقيام  اخلري  عىل  املطيع  ومعونة  الضال،  وإرشاد  املظلوم  ونرصة)))  امللهوف، 
بالقسط مجلة وتفصياًل أداء للفرض يف موضع وجوبه وسيلة إىل اهلل يف مندوبه.

وال  متسع  التفصيل  ففي  وقصده  نيته  يف  فليسلك  املنهاج  هذا  نحو  وعىل 
سبيل إىل ذكر كل يشء عىل حدة كام تقرر من شموله عنوان الرشيعة واحلقيقة 
به يف اجلملة ومن اهتدى إىل حتديدها  مجيعًا ويف جوامع الكلم))) }ما))){ يكتفى 
وقربة  وسيلة  نوع  القدرة  مع  فذلك  احلال  يف  }فشيئًا))){  مع األعامل شيئًا 

وفضيلة إال يف موضع اللزوم فواجب.

ألجلها  سعيه  وال  هلا  حبه  وال  اإلمارة  مطلبه  يكون  أال)5)  الثانية:  الوظيفة 
وال قصده لنيلها إال أن يكون))) مطلوبًا لذلك أو بذلك ففي احلديث عن أيب 

هريرة)7) أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من طلب اإلمارة مل يعدل)))«.

))) يف هـ، و، ز: ونرص.
))) يف هـ، ز: الكالم.

))) سقط من: ج.
))) سقط من: و.

)5) يف هـ، و، ز: أن ال.
))) يف د: كان.

)7) تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس.
))) احلديث املذكور مل أجد خترجيه إال أنه ورد يف كراهية طلب اإلمارة أحاديث عديدة منها حديث 
عبد الرمحن بن سمرة قال: قال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عبد الرمحن بن سمرة ال تسأل اإلمارة فإنك إذا 

أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إىل نفسك وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها«.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب األيامن والنذور ))/))))، رقم ))))(، واإلمام   
مسلم يف صحيحه كتاب األيامن باب ندب من حلف يمينا فرأى غريها خريا منها أن يأيت الذي 
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}وآلك))){  عليك  اهلل  اهلل صىل  يا رسول  »قلت:  قال:  ذر  أيب  يروى عن  وفيام 
وسلم أال تستعملني؟ قال: فرضب بيده عىل منكبي وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا 

أمانة هي يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)))«.

والتحقيق يف ذلك مفتقر))) إىل نظر املعترب وفكر مميز فال بد منه من العناية به 
هبذا)5) الشأن نوع من  يف هذا املقام إن شاء اهلل فأقول: إذا ثبت }أن))){ القيام 
العبادات فمنع الطلب ال يكون إال لعلة توجبه الستحالة أن يمنع من الطاعة 

هو خري. ويف اإلمارة باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها ))/)5))، رقم )5))(، 
وأبو داود يف سننه كتاب اخلراج والفيء واإلمارة باب ما جاء يف طلب اإلمارة ))/0))، رقم 
فرأى  يمني  عىل  حلف  فيمن  جاء  ما  باب  واأليامن  النذور  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)(9(9
غريها خريا منها ))/)0)، رقم 9)5)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب األيامن )0)/9))، 
رقم ))))(، وأبو عوانة يف مسنده ))/)7)، رقم ))70(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب 
آداب القايض باب كراهية طلب اإلمارة والقضاء وما يكره من احلرص عليهام والترسع إليهام 
وأنه إذا ابتيل هبام عن غري مسألة كان األمر أسهل وإىل النجاة أقرب )0)/99، رقم ))00)(، 

وابن اجلارود يف املنتقى ))/)9، رقم )))).
))) سقط من: ج، ز.

))) ويف رواية أخرى عن أيب ذر ريض اهلل عنه أن رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا أبا ذر أحب لك ما أحب لنفيس 
إين أراك ضعيفا فال تأمرن عىل اثنني وال تولني مال يتيم«.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب كراهة اإلمارة بغري رضورة ))/57))،   
رقم 5)))(، وأبو داود يف سننه كتاب الوصايا باب ما جاء يف الدخول يف الوصايا ))/)))، 
الوالية عىل مال  النهي عن  باب  الوصايا  السنن كتاب  املجتبى من  والنسائي يف  رقم ))))(، 
اليتيم ))/55)، رقم 7)))(، واإلمام أمحد يف مسنده )5/)7)، رقم )55))(، والنسائي 
 ،)((9( رقم   ،(((/(( اليتيم  مال  عىل  الوالية  عن  النهي  الوصايا  كتاب  الكربى  السنن  يف 
وابن حبان يف صحيحه كتاب احلظر واإلباحة )))/75)، رقم ))55(، والطياليس يف مسنده 
))/))، رقم 5))(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ))/9))، رقم 0)5))(، واحلاكم يف املستدرك 

))/)0)، رقم 9)70).
))) يف ز: مفقد من.

))) سقط من: ج.
)5) يف و: هذا.
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وينهى عن الفضيلة ويزجر عن الوسيلة بعد ثبوت األمر باملسارعة إىل اخلريات، 
واملسابقة إليها وال جتد))) علة هي أدهى من طموح النفس اجلموح بمحبة اجلاه 

وأثرة اهلوى والركون إىل سفاسف الدنيا ومتكن حب ذلك يف القلب.

فيه  هتافت  قد  الربء  صعب  العالج  عرس  النفس  يف  الدفني  الرش)))  غرس  فإن 
اجلهابذة وكثرت عليه املنابذة وعظم فيه اخلطر، وفشا منه الرضر، وصار كأنه أصل 
خطيئة)5)«  كل  رأس  الدنيا  »حب  الفساد أمجع ولذلك))) قال }رسول اهلل))){ ملسو هيلع هللا ىلص: 

))) يف أ: نجد.
))) يف أ، ج، د: الرس.

))) يف هـ: وكذلك.
))) زيادة يف: ج.

)5) حديث: »حب الدنيا رأس كل خطيئة« رواه البيهقي يف الشعب بإسناد حسن إىل احلسن البرصي 
رفعه مرسال وذكره الديلمي يف الفردوس وتبعه ولده بال سند عن عيل رفعه وقال ابن الغرس: 

احلديث ضعيف.
ورواه البيهقي أيضا يف الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم عليه السالم ويف رواية لولد امحد   

بلفظ: »رأس اخلطيئة حب الدنيا والنساء حبالة الشيطان واخلمر مفتاح كل رش«.
وألمحد يف الزهد عن سفيان قال: كان عيسى بن مريم يقول:«حب الدنيا أصل كل خطيئة واملال   
فيه داء كثري قالوا: وما داؤه. قال: ال يسلم صاحبه من الفخر واخليالء قالوا: فإن سلم؟ قال: 

شغله إصالحه عن ذكر اهلل تعاىل«.
وعند ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان له أنه من قول مالك بن دينار وعند ابن يونس يف تاريخ   

مرص له من قول سعيد بن مسعود وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجيل.
كالصغاين  أي  بالوضع  عليه  باحلكم  رصح  غريه ممن  وعىل  عليه  يرد  وباألول  املقاصد:  يف  قال   
لقول ابن املديني: مرسالت احلسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو 
زرعة: كل يشء يقول احلسن فيه قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجدت له أصال ثابتا ما خال أربعة أحاديث 

وليته ذكرها.
أثنى عىل  بأنه  ابن حجر  املوضوعات وتعقبه شيخ اإلسالم  الدرر: قد عد احلديث يف  وقال يف   

مراسيل احلسن.أهـ.
لكن يف الآللئ للحافظ املذكور مراسيل احلسن عندهم تشبه الريح. وقال الدارقطني: يف مراسيله ضعف.  

الدنانري  ومجعهم  للدنيا  حبهم  أمتي  تصيب  اآلفات  »أعظم  رفعه:  هريرة  أيب  عن  وللديلمي   
والدراهم ال خري يف كثري ممن مجعها إال من سلطه اهلل عىل هلكتها يف احلق«.
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من طلبها مل يعدل فإنه كالم  الرواية:  يف  اإلطالق  ورد  وبحكم))) }هذا))){ التغليب 
بني عىل ما تظاهر من أحوال الناس ومحله يف التأويل عىل اإلطالق باطل ال يصح 
يف الرشع فقد طلبها يوسف الصديق عليه السالم، وقد علم أن حب ذلك هو السم 
املقام وكل هذا ال بد فيه من خصوص  الفاصل))) ملن كان يف هذا  القاتل والسيف 
وعموم وبداية وهناية وحد يؤذن فيه وطريق))) يمنع منه وإن ذلك خيتلف عىل حسب 
إعانة  ذلك  من  }اهلل)5){  فتح  ما  اهلل  شاء  إن  نذكر  ونحن  واألحوال،  العوارض 

لطالب))) وتعلياًم لراغب ومذاكرة ملطلع واهلل نسأله أن هيجم بنا عىل الصواب.

اهلل وبحمده الذي  بعون  باملعروف  األمر  يف  امللهوف  إغاثة  كتاب  }تم 
هو تصنيف الشيخ العامل قوة اإلسالم املرحوم سعيد بن خلفان اخللييل رمحه اهلل 

وغفر له وجزاه اهلل خريا آمني)7){.

  

ويف تاريخ ابن عساكر عن سعيد بن مسعود الصديف التابعي بلفظ:«حب الدنيا رأس اخلطايا«.  
أخرجه ابن أيب عاصم يف الزهد ))/)9(، وأبو نعيم يف حلية األولياء ))/)))(، والبيهقي يف   
شعب اإليامن )7/)))، رقم )5)0)(، وأخرجه أيضا يف الزهد الكبري ))/)))، رقم )))(، 

ورواه العجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ))/)))، رقم 099)).
))) يف ج: حيكم، ويف د: حلكم.

))) سقط من: أ، ب، ج، د.
))) يف هـ، و، ز: القاصل.

))) يف هـ، و، ز: وطرق.
)5) سقط من: ز.

))) يف ز: الطالب.
)7) سقط من: أ، ب، ج، د، ويف ز: تم كتاب إغاثة امللهوف، ويف و: تم كتاب إغاثة امللهوف بحمد 
امللك الرؤوف وباهلل التوفيق يف يوم )) من شهر احلج سنة )0)) هـ، إين لقد جربت أخالق 

الورى حتى عرفت ما بدا واختفى.



(7(

ر�سالة 
في 

الجهـــاد





(7( ر�سالة في الجهاد

ر�سالة في الجهاد ت�ستمل على ف�سول

عن �سيخنا العالمة الخليلي رحمة اهلل عليه

ٱ ٻ ٻ ٻ

احلمد هلل وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى أما بعد: فهذه مسألة يف 
اجلهاد قد ألح))) عيّل من ال يسع خالفه يف وضعها كذلك ملهامت دعت إىل ذلك 

فنقسمها إن شاء اهلل إىل فصول.

))) يف ج: ألج.
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الف�سل الأول

في الجهاد ومعناه ومن يجب عليه ومن يعذر منه 

مرتبا على)1) �سوؤال وجواب لأجل التو�سيح كما ترى

قلت له: فاجلهاد ما هو؟ وما املراد به لغة وعرفًا؟.

وهو  لغة  هكذا  وجماهدة  جهادًا  يسمى  العدو  مع  القتال  إن  قيل:  قد  قال: 
كذلك عرفًا إن كان املراد بالعدو هو كل من أذن اهلل بحربه ودعا العباد إىل قتاله 

فيشمل أهل الرشك والبغي مجيعًا.

ويف جممع البيان))) أن اجلهاد قد يكون باللسان كام يكون بالسيف والسنان 
فإن  پ)))﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  لقوله 
باللسان  كان  وإنام  بالسيف  يكن  مل  عليه  اهلل  صلوات  زمانه  يف  املنافقني  جهاد 

واإلغالظ من القول.

زجر  أو  منكر  عن  هني  كل  وعىل هذا فيجوز أن يشمل }اسم))){ اجلهاد 
عنه أو عقوبة عليه بقول أو فعل مطلقًا ألنه من اإلغالظ املنصوص عليه يف اآلية 
الرشيفة فهو أعم من ختصيصه باللسان لكن الفقهاء قد أفردوا هلذا بابًا يف األمر 

))) يف ج: متبعا إىل.
))) جممع البيان لعلوم القرآن للشيخ أيب عيل الفضل بن احلسن بن الفضل الطربيس املتوىف سنة ))5 

هـ تقدم التعريف به يف هامش اجلزء الثاين.
))) التوبة )7

))) سقط من: ج.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

باملعروف والنهي عن املنكر فكان اسم اجلهاد يف عرفهم خمصوصًا باألول وعليه 
يرتتب اجلواب ها هنا.

قلت له: فاجلهاد أهو فريضة أم وسيلة؟.

التعبد عىل األنام، فهو قد  قال: فهو من أعظم أركان اإلسالم وأشدها يف 
والصيام. وكالصالة  يكون فرضًا وقد يكون ندبًا }وقد يكون))){ كاحلج 

قلت له: فمن أين ثبت القول بوجوبه وفرضه؟.

قال: من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وإمجاع أهل العلم قال اهلل تعاىل: 
ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  وقال  ٻ)))﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
 ﴿ تعاىل:  وقال  ٺ)))﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعاىل:  وقـال  ۆً)))﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
﴿ٱ ٻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)5)﴾ وقال }تعاىل))){: 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)7)﴾ وقال تعاىل: ﴿ائ 
وقال  ۆئ)))﴾  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

تعاىل: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې)9)﴾ وقال: 

))) زيادة يف: د.
))) التوبة )7

))) البقرة )))
))) النساء 77
)5) النساء )7

))) زيادة يف: د.
)7) التوبة ))

))) آل عمران 00)
)9) التوبة ))
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ۈئ)))﴾  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  حئ)))﴾  جئ  ﴿ی 
ومثل هذا يف كتاب اهلل كثري.

وقد علم من السنة ما كان عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه من بذل أنفسهم 
يغني عن  مما  رضوانه  وابتغاء  تعاىل  اهلل  سبيل  وبيع مهجهم }جهادا))){ يف 
املزيد وعىل ذلك اجتمعت األمة ويف))) فضله والرتغيب عليه واحلث به كثري من 

الكتاب واحلديث ال نطيل ها هنا بذكره.

الناس  ويكفر  يأثم)5)  وجوبه  موضع  يف  اجلهاد  فتارك  هذا  وعىل  له:  قلت 
برتكه وإن كان كذلك فام الدليل عليه؟.

قال: نعم هو كذلك واقرتان الوعيد برتكه هو دليل وجوبه وفرضه وال شك 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعاىل:  اهلل  قال 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ)))﴾.

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعاىل:  وقال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک 

))) النساء )9
))) البقرة 90)

))) سقط من: ج.
))) يف ج: األمة يف.

)5) يف د: إثم.
))) التوبة ))- 9)



تمهيد قواعد الإيمان (7(

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)))﴾.
وقال تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ)))﴾.
فقد وعدهم بالعذاب األليم واالستبدال هبم إن مل ينفروا وأخرب أن الذي 
يؤمن))) باهلل واليوم اآلخر ال يستأذن يف ترك اخلروج مع النبيملسو هيلع هللا ىلص واجلهاد معه 

وإنام ذلك من فعل املرتابني الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر.

وتوعدهم بنار جهنم ووسمهم بالكفر وأي وعيد أعظم من هذا وأي تقريع 
اخللق  والحتياج  التكليف  وصعوبة  املحنة  عظيم  من  باجلهاد  وملا  منه)))  أشد 
معه إىل أن يقادوا إىل فراديس اجلنان بسالسل االمتحان جاء يف هذا الباب من 
الكتاب  ويف  حج  التغليظ بام مل يؤت به يف صالة وال زكاة }وال صيام)5){ وال 

العزيز من ذلك كثري ال نطيل بذكره.

قلت له: فإن هذا اخلطاب البليغ والعتاب املوجع والتقريع املؤمل بالزواجر))) 
إياهم وأمره هلم باخلروج معه وليس هو يف  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إنام كان لدعوة  الشديدة 

هذه كغريه.

ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعاىل:  قال  وقد 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

))) التوبة ))-5)
))) التوبة 9)

))) يف د: آمن.
))) يف د: أشد من هذا.

)5) سقط من: د.
))) يف أ، ب: والزواجر.
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ)))﴾.
تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وقال 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)))﴾.

ذلك إما بترصيح من اخلطاب  عىل  دل  ما  ويف سائر }دالئل))){ اآليات 
وإما بحكم القرائن ألن الداعي يف زمانه صلوات اهلل عليه مل يكن غريه.

قال: قد))) ثبت يف كتاب اهلل تعاىل ما دل عىل أن أئمة العدل والقوام بأمر 
بدليل  له  يقومون))) يف ذلك مقامه وهلم من ذلك ما  }من بعده)5){  اهلل تعاىل 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  قوله 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ)7)﴾.

فأمجعت األمة أن الداعي يف هذه اآلية الرشيفة هو أبو بكر))) خليفة رسول 
الوعيد  من  اهللملسو هيلع هللا ىلص ملا دعا الناس إىل قتال)9) بني حنيفة وقد سمعت }ما)0)){ فيها 
عىل من ختلف عن إجابة دعوته وهو الدليل عىل ثبوت ذلك ووجوبه مع كل 

))) النور ))
))) التوبة 0))

))) سقط من: أ، ب، د.
))) يف د: وقد.

)5) زيادة يف: د.
))) يف أ، ب، ج: يقوم.

)7) الفتح ))
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

)9) يف د: إىل قتل.
)0)) سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان ((0

إمام عدل قائم بأمر))) اهلل تعاىل إىل يوم القيامة.

اآلية  بعدهم قواًل وعماًل وكفى ويف هذه  الصحابة ومن  وعىل ذلك أمجع 
وهي)))  أخرب  كام  ووقوعه  بالغيب  إلخباره  للنبيملسو هيلع هللا ىلص  ظاهرة  معجزة  الرشيفة 
أعظم شاهد بصحة إمامة أيب بكر ريض اهلل عنه وأن اجتامع األمة عليه مل يكن 

عىل ضالل.

قلت له: وما كان يف زمانه صلوات اهلل عليه جهاد إال مع املرشكني فينبغي 
قرص اجلهاد عليه لعدم الدليل عىل غريه.

قال: قد ثبت يف كتاب اهلل تعاىل قتال أهل البغي كام ثبت فيه قتال املرشكني، 
ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعاىل:  قال 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)))﴾ وقد أمجع الصحابة والسلف عىل ذلك ويف 

كالم))) اهلل كفاية عام سواه.

قلت له: فإذا وجب اجلهاد أهو فرض عني أم فرض كفاية ويف أي موضع 
يكون وسيلة؟.

قال: قد قيل: أنه يف األصل من فروض الكفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض 
الباقني بدليل قوله تعاىل: ﴿ې ى ى ائ ائەئ ەئ  سقط عن 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)5)﴾.

))) يف ج: إمام عدل يف أمر اهلل تعاىل.
))) يف د: أو هي.
))) احلجرات 9

))) يف ب: كتاب.
)5) التوبة )))



((( ر�سالة في الجهاد

إال أنه قد يكون فرض عني عىل من تعني وجوبه عليه وهو أن يكون املخاطب 
ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعاىل:  اهلل  قال  العدد،  يف  عدوه  من  كالنصف  به 
ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ)))﴾.

العبارة  ومفهوم  للوجوب  التحديد  }هذا))){  أن  عىل  األمة  وأمجعت))) 
العرشين  إذا وجب عليهم))) جهاد  فالعرشة  ذلك  يدل عىل  عنه  زاد  ما  بتخفيف 
أحدهم)7) تركه  يسع  ال  أنه  كان قتاهلم فرضًا)5) }بمعنى فرض عني))){ بمعنى 
تعلقًا بأنه فرض كفاية وهو معنى قول الصبحي: إن دفاع املرء عن نفسه وأهل بيته 
فرض عني وهو كذلك يف موضع وجوبه بحيث ال يكون العدد بأكثر))) من اثنني 

يف حق الواحد ألنه املرصح به يف كتاب اهلل تعاىل وما عدا ذلك فهو وسيلة.

يف  سيام  وال  قلت له: وربام يتعذر معرفة العدد }من العدو)9){ بالتحقيق 
اجليوش)0)) ألن مداخلة العدو واالطالع عليه بمن يكون هو احلجة يف ذلك ال 

يمكن)))) غالبًا.

))) األنفال ))
))) يف د: فاجتمعت.

))) سقط من: د.
))) يف د: وجب ترك.

)5) يف د: كان قتاهلم فرض عني.
))) سقط من: أ، ب، د.

)7) يف د: أحد.

))) يف د: أكثر.
)9) سقط من: ج.

)0)) يف د: وال سيام باجليوش.
)))) يف د: ال متكن.



تمهيد قواعد الإيمان (((

قال: اهلل أعلم وأنا ال أحفظ أثرًا يف هذا ولكن يف كتاب اهلل ما دل عىل أنه 
يرجع إىل معنى احلزر واالعتبار عند املشاهدة فإن رأوهم مثليهم وجب وإال ال. 

قال تعاىل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)))﴾.

وقال تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ)))﴾.

يومئذ مثليهم أي  وقال بعض املفرسين: إن املسلمني }رأوا))){ املرشكني 
ضعفهم وقد كانوا ثالثة أمثاهلم وإنام أراهم اهلل إياهم كذلك ليجرئهم عىل قتاهلم 
إذا رأوهم))) يف حد من يلزم جهاده وال جيوز الفرار عنه وال أرى وجهًا يف هذا 
املوضع أثبت من هذا وال أصح)5) قواًل منه ألن العدول عنه يبطل فرض اجلهاد 
واهلل  فقهائنا.  من  ألحد  نجده  مل  غريب  بحث  لكنه  قطعًا  إليه  سبيل  وال  حتاًم 

أعلم. }فينظر فيه))){.

قلت له: وقول الفقهاء يف اشرتاط الوجوب أن يكونوا كنصف العدو عددًا 
وُعّدة من أين ثبوته من الكتاب أم من السنة أم هو مما جيتمع)7) عليه؟.

الُعّدة فهي مما))) يتخذ  قال: اهلل أعلم وقد مىض يف العدد ما دل عليه وأما 
والرماح  السيوف  من  والسالح  واإلبل  كاخليل  وآالته  أسبابه  من  للحرب 

))) األنفال ))
))) آل عمران ))
))) سقط من: د.

))) يف أ، ب: رأوا أنه.
)5) يف أ: يصح.
))) زيادة يف: د.
)7) يف د: حيتاج.

))) يف د: ما.
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ذلك  إىل  النظر  يف  ولقوهلم  ونحوها  والبارود)))  والرصاص  واملدافع  والتفاق 

وإن مل يرصح به يف السنة. العقل  يأباه  ال  ووجه  }كله))){ حمل 

وربام ختتلف املواضع فيه فجرأة الواحد اخلارج بسيفه ماشيًا عىل ذوي تفقني 

أو فارسني ال كاجلرأة عند مزامحة اجلموع عىل بعضها بعض الشتغال كل منهم 

}ال))){ بمخصوص))) بعينه.

فربام)5) ال تكون))) كثرة العدة معتربة هنالك ولو كان ألولئك من البارود)7) 

والرصاص كاجلبال وعند هؤالء ما يكفي لتلك الوقعة.

وربام كان املقتحم بسيفه عىل أهل التفق أقوى منهم عليه فال يعترب وإن صح 

ما يظهر يل فإنه إن))) استوت األعداد عىل النصف وإن مل تكن العدة كذلك فربام 

تلزم)9) متسكًا بظاهر اآلية إال يف خمصوص ما يوجب النظر غريه.

كقوهلم  هذا  عىل  الزيادة  من  }األثر)0)){  بعض  يف  يوجد  وما  له:  قلت 

هبا  تسقى  التي  اآلنية  يف  به  قيل  حتى  واملرشوب  واملطعوم  اهليئة  يف  باملناصفة 

))) يف د: والباروت.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.

))) يف أ: ملخصوص.
)5) يف أ، ب، د: وربام.

))) يف د: يكون.
)7) يف د: الباروت.

))) يف د: إذا.
)9) يف د: يلزم.

)0)) سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

أنه  الكندي)))  الشيخ  حكاه  وفيام  وأنفسهم،  ودواهبم  }وركاهبم))){  خيلهم 
ال يلزم اخلروج حتى جيد ثقة يستخلفه عىل بيته فهذا وبابه ما وجهه؟.

قال: اهلل أعلم وعندي أنه ليس مما جيتمع عليه وإن قيل به كذلك يف أثر فإنه 
يثبت  ال  كذلك  باطالقه  والقول  إمجاع  وال  سنة  وال  }اهلل))){  كتاب  يف  ليس 
يتزودون التمر  كانوا  إذ  وأصحابه  وليت شعري هل اعترب }ذلك))){ النبيملسو هيلع هللا ىلص 
املسوس وال جيدونه وهال كان للصحابة رضوان اهلل عليهم بمثل هذه الرشوط 

الغثة واألقوال الباردة !.

وهل جيوز القول بعذر من ليس له جفنة)5) يأكل منها عن))) جهاد من يعلم 
أن له جفانًا كثرية وأقداحًا من البلور للرشب معّدة؟ 

وهل ولج يف سمع أو عقل ملسافر أن ال خيرج يف جتارة أو حاجته إال بعد 
أن يستخلف ثقة عىل أهله وهم يف دار اإلسالم ومحاية)7) اإلمام؟ أم هو خاص 

باجلهاد))) تعلاًل عن اخلروج؟.

))) سقط من: أ، ب، د.
))) الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم بن سليامن الكندي النزوي من أشهر علامء القرن اخلامس اهلجري 
صاحب كتاب بيان الرشع يف ثالثة وسبعني جزاء وهو من أهم املراجع اإلباضية وقد اهتم به كثري 
من العلامء بالزيادة واحلوايش واالختصار وله األرجوزة املسامة بالنعمة يف أصول الرشع وفروعه 

وله القصيدة املعروفة بالعبريية والتي رشحها قطب األئمة تويف سنة )50 هـ.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.

)5) اجلفنة هي القصعة وهي الوعاء الذي يؤكل منه.
))) يف د: عند.

)7) يف أ: ومجاعة.
))) يف ج: باجلهال.
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ولو علم اهلل ذلك لنبه اهلل عليه وأرشد))) الرسول إليه ولكنه ليس كذلك 
غري  هلا  جدوى  ال  التي  الرشوط  هذه  مثل  الصحيح  األثر  إيداع  إىل  داع  وأي 

حتته. طائل  ال  بام  تعاىل  اهلل  التثبط والتعلل عن }سلوك))){ سبيل 

ثبت  الرشيفة؟ وعىل من  اآليات  تلك  باجلهاد يف  املخاطب  له: ومن  قلت 
التكليف به؟.

قال: قد ثبت يف السنة املجتمع عليها أن اخلطاب به متوجه إىل كل رجل بالغ 
عاقل حر مسلم قادر فال يلزم امرأة وال صبيًا وال جمنونًا وال عبدًا وال مرشكًا 

وال عاجزًا.

والعمى  كاهلرم  مطلقًا  واملرض  الضعف  وهي:  بدنية  لعلة  إما  والعجز 
والعرج واخلدر وأنواع األسقام املانعة مجيعًا، وإما لقاعدة حكمية كالواحد ال 
يلزمه قتال أكثر من اثنني، وإما لعوارض مالية وهي: الدين وعدم النفقة عىل من 

يلزمه عوله إىل حد رجوعه وعدم الزاد }والراحلة إذا دعت احلاجة إليها))){.

وإما ألسباب))) خارجية كمنع الوالدين أو أحدمها إياه من اخلروج، وكمن 
وخياف))) عليه برتكه)7)  إياه  يكفيه  عنده مريض يقوم به وال جيد }غريه)5){ من 
ضياعًا أو هلكة وكالسفر فإنه ال يلزم املسافر لوجود الرضر وقد شبهه الصبحي 

))) يف د: وأرشده.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.

))) يف د: األسباب.
)5) زيادة يف: د.

))) يف أ: وال خياف.
)7) يف د: تركه.
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باملرض))) فجعل حكم املريض واملسافر))) سواء.

قلت له: فمن أين ثبت العذر هلؤالء املعذورين)))؟.

قال: قد ثبت ذلك يف قوله تعاىل: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہہ ہ ھ ھ)))﴾.

فالنساء والصبيان والعبيد وأهل الزمانة واملجانني هم من الضعفاء املعذورين 
وكذلك العمى والعرج وقد أفردهم اهلل تعاىل بالذكر يف موضع آخر فقال: )ليس 
عىل األعمى حرج وال عىل األعرج حرج وال عىل املريض حرج)5)( والقاعدة 

احلكمية قد سبق القول هبا من كتاب اهلل تعاىل.

وأما النفقة املالية فقد ثبت ذكرها يف هذه اآلية الرشيفة يف قوله تعاىل: ﴿ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)))﴾ ودخول جهاز املسافر وزاده يف هذه 

النفقة ظاهر ألن عادم الزاد غري واجد للنفقة.

وأما العذر بعدم)7) الراحلة إذا بعدت املشقة))) وعجز عن امليش فثابت يف 
قوله تعاىل: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

))) يف أ، ب: باملريض.
))) يف د: حكم املسافر واملريض.

))) يف د: املعذورون.
))) التوبة )9
)5) النور ))
))) التوبة )9

)7) يف ج، د: لعدم.
))) يف د: الشقة.
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ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)))﴾.

قلت له: فإن أعطاهم اإلمام أو غريه زادًا أو راحلة وملن يلزمهم عوله نفقة 
إىل رجوعهم أيكون ذلك مزياًل لعذرهم؟.

قال: هكذا عندي ويف اآلية الرشيفة ما دل عىل ذلك ألن حصول العذر قد 
تعلق بعدم حصول ذلك من الغري وجيوز أن يستدل باآلية الرشيفة عىل وجوب))) 

طلب ذلك من اإلمام إذا رجوا حصوله واألظهر كونه وسيلة فال))) يلزم.

قلت له: فالعذر بالدين))) من أين ثبوته؟.

قال: اهلل أعلم هكذا قال الفقهاء وأطبقت كلمتهم عليه وال أجد الترصيح به 
كذلك من الكتاب وال من السنة ولكن قول مقبول وأثر متبع وكان }أكثر)5){ 
اعتامدهم فيه عىل أن اجلهاد من حقوق اهلل تعاىل والدين حق للعباد فهو مقدم 
التوبة جتزي إال من حقوق  عليها يف األصح ملا ثبت يف احلديث املشهور: »إن 

العباد)))« فكان ارهتان الذمة هبا عذرًا مانعًا من وجوب اجلهاد.

إذا مل يمكنه يف احلال  قلت له: فإن كان ذا مال فأوىص بدينه وأشهد عليه 

))) التوبة )9
))) يف أ: وجوب.

))) يف ج: وال.
))) يف د: يف الدين.

)5) زيادة يف: د.
قال:  اهلل  أيب عبيدة رمحه  اإلمام  الصحيح عن  املسند  اهلل يف  بن حبيب رمحه  الربيع  اإلمام  ))) روى 
سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الذنوب عىل وجهني: ذنب بني العبد وربه 
وذنب بني العبد وصاحبه فالذنب الذي بني العبد وربه إذا تاب منه كان كمن ال ذنب له وأما 

ذنب بينه وبني صاحبه فال توبة له حتى يرد املظامل إىل أهلها«.
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قضاؤه أله أن خيرج أم عليه أم ال له وال عليه)))؟.

قال: ففي األثر: أن له أن خيرج عىل هذا ويؤيده أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قد أخذ سلفًا))) 

فلم  ثقيل  دين  وعليهم  للجهاد  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  خروج  الصحيح  باحلديث  ثبت   (((
يمنعهم ذلك من إعالء كلمة اهلل ونرش راية اإلسالم.

فقد روى البيهقي يف السنن الكربى بسنده عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام قال:   
ملا حرض قتال أحد دعاين أيب من الليل فقال: إين ال أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإين واهلل ما أدع أحدا بعدي أعز عيّل منك بعد نفس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإن عيّل دينا 

فاقض عني ديني واستوص بإخوانك خريا.
يف  آخر  مع  أتركه  أن  نفيس  تطب  مل  ثم  قرب  يف  آخر  مع  فدفنته  قتيل  أول  فكان  »فأصبحنا  قال:   
قرب فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غري أذنه«. كام سيأيت بعد حديث عمر بن 

اخلطاب ريض اهلل عنه والزبري بن العوام.
القرب واللحد لعلة  البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز باب هل خيرج امليت من  أخرجه اإلمام   
السنن  والبيهقي يف  املستدرك ))/)))، رقم ))9)(،  ))/)5)، رقم ))))(، واحلاكم يف 

الكربى كتاب الوصايا باب من احتاط فأوىص بقضاء ديونه ))/5))، رقم 59)))). 
))) السلف مرشوع وقد استلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من مرة ففي احلديث عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل 
عنها قالت: اشرتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جزورا من أعرايب بوسق متر عجوة فطلب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند 
أهله مترا فلم جيده فذكر ذلك لألعرايب فصاح األعرايب: واغدراه فقال أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
بل أنت يا عدو اهلل أغدر فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: دعوه فإن لصاحب احلق مقاال فأرسل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص إىل خولة بنت حكيم وبعث باألعرايب مع الرسول فقال: قل هلا إين ابتعت هذا اجلزور من هذا 

األعرايب بوسق متر عجوة فلم أجده عند أهيل فأسلفيني وسق متر عجوة هلذا األعرايب.
فقال  وأوفيت وأطبت  نعم  قال:  له: قبضت  فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  األعرايب حقه رجع  فلام قبض   

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أولئك خيار الناس املوفون املطيبون«.
ويف الباب عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنهم.  

أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الصدقات باب لصاحب احلق سلطان ))/0))، رقم ))))(،   
رقم   ،((5/(( مسنده  يف  محيد  بن  وعبد   ،)(((55 رقم   ،(((/(( مسنده  يف  أمحد  واإلمام 
 ،)(5(5( رقم   ،(((/(( الغني  مطل  باب  البيوع  كتاب  مصنفه  يف  الرزاق  وعبد   ،)((99
باب  البيوع  كتاب  الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)(((( رقم   ،(7/(( املستدرك  يف  واحلاكم 

جواز السلم احلال ))/0)، رقم )7)0)(، وابن حزم يف املحىل )9/)))).
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عىل  تأيت)))  أن  جيوز  وال  دين)))  وعليه  عنه  اهلل  ريض  عمر  ومات  دين،  وهو 
النبيملسو هيلع هللا ىلص وال عىل رشاة))) األئمة حالة متنعهم من))) اجلهاد، ويف الصحيح: أن 
الزبري)5) كان عليه من الدين ألفا ألف ومائتا ألف وقتل والدين عليه حتى قضاه 
ابنه عبداهلل))) بن الزبري)7) وال يبعد عندي من جواز القول بلزومه واحلالة هذه 

)))روى البخاري بإسناده يف الصحيح إىل عمرو بن ميمون فذكر قصة مقتل عمر بن اخلطاب ريض 
الدين فحسبوه  انظر ما عيّل من  يا عبد اهلل بن عمر  اهلل عنه وفيها عن عمر ريض اهلل عنه قال: 

فوجدوه ستة وثامنني ألفا أو نحوه.
قال: إن ويف له مال آل عمر فأداه من أمواهلم وإال فسل يف بني عدي بن كعب فإن مل تف أمواهلم   

فسل يف قريش وال تعدهم إىل غريهم فأد عني هذا املال.............«.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة واالتفاق عىل عثامن   
إخباره ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب  وابن حبان يف صحيحه  اهلل عنه ))/55))، رقم 97))(،  بن عفان ريض 
 ،(5(/(5( أمجعني  عليهم  اهلل  رضوان  أسامئهم  بذكر  ونسائهم  رجاهلم  الصحابة  مناقب  عن 
رقم 7)9)(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الوصايا باب من احتاط فأوىص بقضاء ديونه 

))/)))، رقم )))))). 
))) يف د: يأيت.

الظلم والبغي وال حيل هلم  فأكثر عىل إعالن اجلهاد ملواجهة  أربعون شخصًا  يتعاهد  ))) الرشاء أن 
الرجوع إىل ديارهم حتى ينقصوا عن ثالثة رجال وهم يف حالة جهاد دائم إىل أن يزول الظلم.

))) يف د: عن.
)5) الزبري بن العوام بن خويلد األسدي تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين. 

يف  مولود  وأول  زمنه  يف  قريش  فارس  بكر:  أبو  األسدي  القريش  العوام  بن  الزبري  بن  اهلل  )))عبد 
له باخلالفة سنة  إفريقية زمن عثامن وبويع  السنة األوىل شهد فتح  إذ ولد يف  بعد اهلجرة  املدينة 
وأكثر  والعراق  وخراسان  واليمن  واحلجاز  مرص  فحكم  معاوية  بن  يزيد  موت  عقيب  هـ   ((
الشام وجعل قاعدة ملكه املدينة وكانت له مع األمويني وقائع هائلة حتى سريوا إليه احلجاج بن 
يوسف الثقفي ونشبت بينهام حروب انتهت بمقتل ابن الزبري سنة )7 هـ يف مكة بعد أن خذله 

عامة أصحابه وقاتل قتال األبطال وهو يف عرش الثامنني.
)7) عن عبد اهلل بن الزبري قال: ملا وقف الزبري يوم اجلمل دعاين فقمت إىل جنبه فقال: يا بني أنه ال 
يقتل اليوم إال ظاملا أو مظلوما وإين أراين سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكرب مهي لديني أفرتى 
ديننا يبقى من مالنا شيئا يا بني بع مالنا واقض ديني وأويص بالثلث وثلث الثلث لبني عبد اهلل بن 

الزبري فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين يشء فثلثه لولدك.
قال هشام: وكان بعض ولد عبد اهلل قد واسى بعض بني الزبري خبيب وعباد. قال: وله يومئذ   
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سبع بنات. قال عبد اهلل بن الزبري فجعل بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن يشء منه فاستعن 
ما  اهلل  فو  قال:  اهلل  قال:  أبت من موالك  يا  قلت:  أراد حتى  ما  دريت  ما  اهلل  فو  قال:  بموالي 
وقعت يف كربة من دينه إال قلت يا موىل الزبري اقض عنه فيقضيه قال: وقتل الزبري ومل يدع دينارا 
وال درمها إال ارضني منها الغابة وأحد عرش دارا باملدينة ودارين بالبرصة ودارا بالكوفة ودارا 

بمرص.
قال: وإنام كان دينه الذي عليه من الدين أن الرجل كان يأتيه باملال فيستودعه إياه فيقول الزبري:   
ال ولكن هو سلف إين أخشى عليه الضيعة وما ويل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال شيئا قط 

إال أن يكون يف غزوة مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومع أيب بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم.
قال عبد اهلل بن الزبري: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف قال: فلقي   
حكيم بن حزام عبد اهلل بن الزبري فقال: يا ابن أخي كم عىل أخي من الدين قال: فكتم وقال: مائة 
ألف قال حكيم: ما أرى أموالكم تسع هلذه قال: فقال له عبد اهلل أفرايتك إن كانت ألفي ألف 

ومائتي ألف قال: قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن يشء فاستعينوين.
قال: وكان الزبري اشرتى الغابة بسبعني ومائة ألف وباعها عبد اهلل بن الزبري بألف ألف وستامئة   
ألف ثم قام فقال: من كان له عىل الزبري دين فليوافنا بالغابة قال: فاتاه عبد اهلل بن جعفر وكان له 
عىل الزبري أربعامئة ألف فقال: لعبد اهلل بن الزبري إن شئتم تركناها لكم قال عبد اهلل: ال قال: فإن 
شئتم جعلتموها فيام تؤخرون إن أخرتم شيئا فقال عبد اهلل: ال قال: فاقطعوا يل قطعة قال: عبد 

اهلل: لك من ههنا إىل ههنا قال: فباعها منه فقىض دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف.
قال: فقدم عىل معاوية وعنده عمرو بن عثامن واملنذر بن الزبري وابن زمعة فقال له معاوية: كم   
أسهم  أربعة  قال:  بقي؟  كم  قال:  ألف  مائة  سهم  كل  قال:  أو  ألف  ستامئة  قال:  الغابة  قومت 

ونصف.
قال املنذر بن الزبري: قد أخذت سهام بامئة ألف وقال عمرو بن عثامن: قد أخذت سهام بامئة ألف   
وقال ابن زمعة: قد أخذت سهام بامئة ألف فقال معاوية: كم بقي؟ قال: قد أخذت سهام ونصف 
قال: قد أخذت بامئة ألف ومخسني ألف وقال: وباع عبد اهلل بن جعفر نصيبه من معاوية بستامئة 

ألف.
فلام فرغ ابن الزبري من قضاء دينه قال بنو الزبري: اقسم بيننا مرياثنا قال: ال واهلل ال اقسم بينكم   
حتى أنادي باملوسم أربع سنني أال من كان له عىل الزبري دين فليأتني فلنقضه قال: فجعل كل سنة 
ينادي باملوسم فلام مىض أربع سنني قسم بينهم مرياثهم قال: وكان للزبري أربع نسوة ورفع الثلث 

فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائتي ألف فجميع ماله مخسون ألف ألف ومائتا ألف.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اخلمس باب بركة الغازي يف ماله حيا وميتا مع النبي   
صىل اهلل عليه و سلم ووالة األمر ))/))))، رقم ))9)(، واحلاكم يف املستدرك ))/)))، 
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ألهنم  الالزم  من  عليهم  اجلهاد  فإن  األئمة  هؤالء  بحال  }أشد))){ استدالاًل 
نفس الدين عذرًا يمنع  يرى  ملن  الباعة ألنفسهم يف سبيل اهلل }تعاىل))){ خالفًا 

من اخلروج.

له  أذن  أو  قضائه  عىل  يؤمن  ملئ  من  به  يثق  من  بدينه  كفل  فإن  له:  قلت 
صاحب الدين يف اخلروج به؟.

قال: فال يتعرى من جواز االختالف))) فيه كام سبق يف هذا الفصل قياسًا ال 
حفظًا فلينظر فيه.

قلت له: فهل من وجه يبيح للمدين))) اجلهاد وإن مل يكن له مال وال كفل 
بدينه أحدا)5) وال أذن له رب الّدين فيه؟.

يف موضع الدفع عن نفسه وعندي  له  ذلك  إن  قيل:  }قد))){  قال: نعم 
أنه يلزمه ذلك يف موضع وجوبه، وكذلك يف موضع الدفاع عن أهله وبيته ألنه 
فرض عني عليه الدفاع عن بلده كذلك فيجوز }له)7){ ولو قيل بلزومه مل يبعد 
ال  أكثرهم  أو)))  البلد  أهل  كون  فيحتمل  بغريه  الكفاية  حتصل  مل  إن  سيام  وال 

رقم ))55(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الوصايا باب من احتاط فأوىص بقضاء ديونه 
))/)))، رقم )))))).

))) زيادة يف: د.
))) سقط من: د.

))) يف د: جواز من االختالف.
))) يف أ، ب، د: للمديون.

)5) يف د: أحد.
))) سقط من: د.

)7) زيادة يف: د.
))) يف د: و.
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يصح  وال  الرضر  يتعني)))  الدفاع  عن  فبعذرهم)))  قل  ولو  دين  من  خيلون))) 

ذلك يف النظر فوجوبه عىل اجلميع أظهر.

قلت له: فهل من نص يف األثر عىل جواز ذلك }له))){؟.

كتاب اللباب }ما نصه))){:  قال: نعم يوجد }ذلك)5){ يف 

قلت له: فإن دخل العدو البلد كيف ترى؟.

قال: جائز لكل أحد أن يقاتل كان مدينا أو غري مدين)7) شاريا أو غري شار 

ولو كره والده. انتهى بلفظه.

كالدفع)9)  الوجوب  موضع  يف  بلزومه  القول  إال  عليه  نزد)))  مل  فنحن 

معًا  عن نفسه }املقول فيه بأنه فرض عني ويف هذه دفع عن نفسه)0)){ وغريه 

فالفرض باق عىل أصله، فإن كان الدفع عن)))) ماله فهو من الواجب عليه يف 

موضع لزومه.

))) يف ج: مل خيلوا.
))) يف أ، ب، ج: فيعذرهم.

))) يف أ: بتعيني.
))) سقط من: ب.

)5) سقط من: د.
))) سقط من: ج.

)7) يف أ، ب، د: كان مديونا أو غري مديون.
))) يف د: نرد.

)9) يف ب، د: كالدفاع.
)0)) سقط من: د.

)))) يف أ: من.
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حكى ذلك الصبحي عن الشيخ أيب سعيد، وقيل))): هو خمري فيه وجيوز له 
الدفع وال يلزمه ألن له أن يفدي نفسه بامله وحكي هذا عن الشيخ أيب حممد فإن 

عزم عىل الدفع عن ماله جاز ولو مدينا))) رصح بذلك يف كتاب اللباب.

قلت له: فإن كان الدفاع))) يف اخلارج عن بلده؟.

قال: قد قيل: إنه ليس عىل أهل بلد اخلروج دفاعا عن بلد آخر، وقيل: إن 
عامن كلها يف الدفع كالبلد الواحد))).

قلت له: فإن رأى اإلمام هذا القول الثاين وحكم به أيلزم اخلروج من عليه 
دين مل يقضه؟.

فال جيوز  عليه  كاملجتمع  يكون  فيه  املختلف  اإلمام يف  إن حكم  نعم  قال: 
خالفه وعىل هذا)5) فيلزمه اخلروج مع الدين إن كان له من املال))) ما يقيض منه 

مع اإلشهاد والوصية به.

وجيوز له اخلروج مع الدين عىل حال ولو مل يكن له ما يقضيه، وخيرج يف 
قيل بلزومه يف الدفع عن  كام  مطلقا  الدين  مع  يلزمه  قول آخر: }إن)7){ ذلك 

بلده.

))) يف د: وهو قيل.
))) يف أ، ب، د: مديونا.

))) يف د: الدافع.
))) يف د: الواحدة.

)5) يف أ: ذا.
))) يف د: مال.

)7) سقط من: أ.
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وفاء  له  يكن  مل  ولو  املدين)))  بخروج  }اإلمام))){  فإن))) حكم  له:  قلت 
أيثبت هذا من حكمه ويلزم الرعية إتباعه؟.

كاملسائل  به صار  اإلمام  فإذا))) حكم  رأي  قال: هكذا عندي ألنه موضع 
اإلمجاعية)5) يف وجوبه.

قلت له: فهل له عذر عن الوصية واإلشهاد بالدين يف موضع من هذا الدفع 
أم ال؟.

الواجب عليه، فإن عجز عنه  قال: ال يعذر منه مع االستطاعة له فإنه من 
جاز له الدفع ولو مل يوص ومل يشهده، ومثل ذلك لو قام أحد ليقتله فاشتغل 
عىل  هو  وقدر  البلد  غيش  فإن  واإلشهاد  الوصية  يستطع  ومل  نفسه  عن  بالدفع 
االشهاد والوصية لزمه، وإن مل يقدر الشتغاله بالدفع والشتغال))) الناس عن 
اإلشهاد هلم والوصية عندهم جاز له الدفع وكان له العذر بذلك وأما يف حال 

خروجه إىل غري بلده فاإلشهاد الزم والوصية كذلك.

الرعية  عن  عليه  الدفع  وجوب  موضع  يف  نفسه  فاإلمام  قلت }له)7){: 
أيكون حكمه يف الّدين كغريه عند نزول البلية؟.

من األثر فاالختالف يشمله والقول  به  املرصح  قال: هكذا قيل }به))){ يف 

))) يف ج: قد.
))) سقط من: د.

))) يف أ، ب، د: املديون.
))) يف د: فإن.

)5) يف د: االجتامعية.
))) يف د: واشتغال.

)7) سقط من: أ، ب.
))) سقط من: د.
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باملنع واجلواز يعمه لكن القول بعذره مذهب ضعيف ونظر قارص ويف احلديث 
ما دل عىل أنه جيب عليه الدفع عن رعيته كام جيب عليه الدفع عن نفسه ملا يروى 
عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: »من اسرتعاه اهلل رعية فلم حيطهم ومل يُذد))) عنهم مل يشم ريح 

اجلنة)))« فدل عىل أنه هالك إن مل يقم))) مع القدرة بذلك))).

وقد ثبت عىل كل أحد أن يدفع عن نفسه وأهله وبلده ولو مدينا)5) فهو عىل 
اإلمام أوجب وبرتكه عىل))) القدرة يكفر فيام عندي.

عىل أين ال أرى من الصواب أن يرتك اإلمامة ويضيع الرعية ويرتك أمر اهلل 
وأمانته)7) بسبب درمهني كان من الواجب عىل رهبام إنقاذ اخللق من اهللكة هبام 

وجيوز احلكم عليه بذلك يف موضع وجوبه.

))) يف د: يرد.
))) احلديث من رواية معقل بن يسار ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من اسرتعى 

رعية ثم مل حيطها بنصحه مل يرح ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية مائة عام«.
ويف الباب عن عبد الرمحن بن سمرة ريض اهلل عنه.  

ينصح  فلم  رعية  اسرتعي  من  باب  األحكام  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  اإلمام  أخرجه   
شيبة  أيب  وابن   ،)(0((0 رقم   ،(7/5( مسنده  يف  أمحد  واإلمام   ،)(7(( رقم   ،((((/((
عوانة  وأبو   ،)((0( رقم   ،((0/(( مسنده  يف  والروياين   ،)(77((  ،5(7/7( مصنفه  يف 
مسلم  اإلمام  صحيح  عىل  املستخرج  املسند  يف  نعيم  وأبو   ،)70(( رقم   ،(((/(( مسنده  يف 
))/)0)، رقم )))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب قتال أهل البغي باب ما عىل السلطان 
من القيام فيام ويل بالقسط والنصح للرعية والرمحة هبم والشفقة عليهم والعفو عنهم ما مل يكن 

حدا ))/0))، رقم 5))))).
))) يف أ: يقدر.

))) يف أ، ب: لذلك.
)5) يف أ، ب، د: مديونا.

))) يف د: مع.
)7) يف ج: وإمامته.
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وإذا جاز للمدين))) أن يدافع عن ماله فهو لإلمام أجوز يف الدفاع عن الرعية 
واحلامية للماملك اإلسالمية وال شك، وغري اإلمام يف هذا مثله أيضا إذا وجب 

الدفاع عليه إن إمجاعا فإمجاع أو عىل رأي فبحسبه وإن اختلفت املنازل.

قلت له: فالوالدان إذا منعا من اخلروج أو أحدمها ما القول فيه؟.

قال: أكثر القول أنه ال رأي هلام يف الدفاع فله أن خيرج، وخمتلف يف اجلهاد 
فقيل: إن كان اجلهاد فرضا فال رأي هلام فيه وله اخلروج إليه، وقيل: إن طاعتهام 

فريضة حارضة فهي ألزم وهبا عن اجلهاد يعذر.

اخلروج  فيلزمه  به  واجلهاد  الدولة  وحيسن عندي أنه إن كان }من))){ قوام 
وإال فهو خمرّي، وجيوز أن يقال: إن كان ممن يكتفى عنه يف اجلهاد بغريه فالقعود 
أفضل، ويف مثل هذه احلالة رد النبيملسو هيلع هللا ىلص من قال: إن))) له والدة فقال له: »استأذهنا 

فإن أبت فاقعد))) فإن اجلنة حتت أقدام األمهات)5)«.

))) يف أ، ب، د: للمديون.
))) سقط من: د.

))) يف د: إنه.
))) يف د: فاقعد هبا.

)5) حديث »اجلنة حتت أقدام األمهات« رواه امحد والنسائي وابن ماجة واحلاكم عن معاوية بن جامهة 
يا رسول اهلل أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  السلمي أن جامهة جاء إىل 

فقال: هل لك من أم قال: نعم قال: فالزمها فإن اجلنة حتت رجليها«.
إين  اهلل  يا رسول  فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتيت  قال:  جامهة  بن  معاوية  عن  أيضا  ماجة  ابن  وأخرجه   
كنت أردت اجلهاد معك ابتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة قال: وحيك أحية أمك قلت: نعم 
يا رسول اهلل قال: فارجع فربها ثم أتيته من اجلانب اآلخر فقلت: يا رسول اهلل إين كنت أردت 
اجلهاد معك ابتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة قال: وحيك أحية أمك قلت: نعم يا رسول اهلل 
قال: فارجع فربها ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول اهلل إين كنت أردت اجلهاد معك ابتغي بذلك 
وجه اهلل والدار اآلخرة قال: وحيك أحية أمك قلت: نعم يا رسول اهلل قال: وحيك الزم رجلها 

فثم اجلنة«.
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من  منعه  }عليه))){  اهلل  صلوات  أنه  يثبت  ومل  اجلهاد  يف  حارثة  قتل  وقد 
رسول  يا  فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي)))  إىل  أمه  جاءت  استشهد  وملا  بإذهنا  إال  اخلروج 
اهلل إن كان حارثة يف اجلنة مل أبك ومل أحزن وإن كان غري ذلك فسرتى ما أصنع 
فقال))): »يا أم حارثة إهنن جنان وإن حارثة يف الفردوس األعىل فرجعت وهي 

تقول: بخ بخ لك يا حارثة)))« وبخ بخ كلمة مدح.

ولعل هبذا يستدل)5) من قال بجواز اخلروج له مطلقا }يف جهاد أو دفاع))){ 

ويف الباب أيضا ما أخرجه اخلطيب يف جامعه والقضاعي يف مسنده عن أنس ريض اهلل عنه رفعه:   
»اجلنة حتت أقدام األمهات«.

وذكره اخلطيب أيضا عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.  
الكبري  املعجم  يف  والطرباين   ،)((9 رقم   ،(0(/(( مسنده  يف  القضاعي  الشهاب  أخرجه   
الرجال ))/559، رقم ))9)(،  الكامل يف ضعفاء  ))/9))، رقم )0))(، وابن عدي يف 

ورواه العجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ))/)0)، رقم )07)). 
))) سقط من: ب.

))) يف د: إىل رسول اهلل.
))) يف د: قال.

))) الرواية من طريق أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن الربيع بنت الرباء وهي أم حارثة بنت رساقة 
أتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا نبي اهلل أال ختربين عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن 
كان يف اجلنة صربت وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه البكاء قال: يا أم حارثة إهنا جنان يف اجلنة 

وإن ابنك أصاب الفردوس األعىل«.
فقتله  غرب  سهم  أتاه  من  باب  والسري  اجلهاد  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  اإلمام  أخرجه   
املؤمنون  سورة  ومن  باب  القرآن  تفسري  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)((5( رقم   ،(0((/((
)7/5))، رقم )7))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/0))، رقم 7)7))(، والنسائي يف السنن 
يف  والطياليس   ،)(((( رقم   ،(5/5( عنه  اهلل  ريض  النعامن  بن  حارثة  املناقب  كتاب  الكربى 
يف  والطرباين   ،)(7(0 رقم   ،((5/(( مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)(0(9 رقم   ،(7(/(( مسنده 
أتاه  السري باب من  السنن الكربى كتاب  الكبري ))/)))، رقم ))))(، والبيهقي يف  املعجم 

سهم غرب فقتله )7/9))، رقم )))))).
)5) يف أ: استدل.

))) سقط من: ج.
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يف فرض أو وسيلة ولو منعاه.

لكن))) أختار تقييده مع ذلك بكون اخلروج ال مرضة عليهام فيه فلو))) تعني 
القعود  لزمه  غريه  هبام  قائم  وال  بحوائجهام  القيام  عن  عجزمها  أو  مرضهام))) 
اآلية  عموم  يشمله  وهذا  به  القيام  يلزمه)5)  ممن  غريمها  حق  يف  وكذا)))  عندي 
الرشيفة قوله تعاىل: ﴿پ پ پ)))﴾ فإن الرضر بنفسه وبمن يلزمه القيام 

به كله من واضح العذر ألنه ال رضر وال إرضار يف اإلسالم. واهلل أعلم.

قلت له: فاجلهاد والدفاع اسامن ملسمى أم مها نوعان؟.

صفات)))  الفضل  يف)7)  وله  أنواع  من  حتته  ملا  شامل  اسم  اجلهاد  إن  قال: 
تعرف وإن أعىل الوجوه فيه وأرشفها وأرضاها هلل وأقرهبا عنده ما كان ال يراد 
الفساد والكفر  الدين وحمق  منار)9)  إظهار احلق ومعزة اإلسالم وإعالء  إال  به 
والظلم)0)) وتوهني أهله وإثخاهنم ونكايتهم لتكون كلمة الذين كفروا السفىل 
والنفس  املال  بذل  افرتض  الذي  هو  ذلك  عىل  فالقتال  العليا،  هي  اهلل  وكلمة 

عليه.

والوجه الثاين: هو الدفاع املذكور يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

))) يف ب: لكان.
))) يف ج: ولو.

))) يف د: فرضهام.
))) يف د: وكذلك.

)5) يف د: يلزم.
))) النساء 95
)7) يف د: من.

))) يف أ، ب: طبقات.
)9) يف أ، ج: منازل، ويف د: وإعالئها منازل..

)0)) يف أ، ب، د: والظلم والكفر.
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ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ)))﴾ فقد أخر ذكر الدفاع يف }هذه))){ اآلية الرشيفة 
هلل  نفسه  كالبائع  }ال))){  نفسه  عن  فاملقاتل  األول  اجلهاد  عن  رتبة  لتأخره 

إلعزاز دينه ال ليشء خيصه بنفسه من))) دفع مرضة أو جلب مصلحة.

تعاىل  اهلل  ملرضاة  املحض  واجلهاد  البهائم  حتى  تستعمله  رضورة  فالدفاع 
وكبت أعدائه هو شأن املالئكة واألنبياء والرسل والنقباء واملهاجرين واألنصار 
واخللفاء واألئمة والعلامء والتابعني هلم بإحسان وال نطيل بتفصيل)5) ذلك وإنام 
اطرد بنا القول))) فيه لبيان الفرق بني اجلهادين لكن قد يكون ترك الدفاع أرض 

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  فالقيام به أوجب قال }اهلل)7){ تعاىل: 
ۇ ۇ)))﴾.

وهلذا قيل)9): إذا غيش العدو البلد إن دفعه واجب عىل الغني والفقري واحلر 
والعبد عىل قول واملدين)0)) ولو مل يكن له وفاء عىل قول أيضا، وال قائل بوجوب 
ذلك عىل العبد واملدين)))) الذي بتلك الصفة يف باب اجلهاد أصال، وقيل به يف 

))) آل عمران 7))
))) سقط من: د.

))) سقط من: ج.
))) يف ج: عن.

)5) يف أ، ب: بتفسري.
))) عبارة النسخة د: وإنام القول بنا اطرد.

)7) سقط من: أ، ب.
))) البقرة )5)

)9) يف د: قال.
)0)) يف أ، ب، د: واملديون.

)))) يف أ ن ب، د: واملديون.
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واملدين)))  كاحلر  والعبد  كالغني  فالفقري  الكل  عىل  عني  فرض  لكونه  هذا 

كاملورس ألن عىل كل منهم دفع القتل عن نفسه يف موضع وجوب ذلك فرضا 

من اهلل تعاىل، ويف احلديث: »املقتول دون ماله شهيد)))«.

فباحلري أن تثبت))) الشهادة للمقتول دفاعا عن نفسه إحلاقا هلذا النوع من 

اجلهاد فهو بعض من  جنس  من  نوع  إال  األصل  اجلهاد بأصله وما }هو))){ يف 

كله إذ ذلك)5) جنس شامل ملا حتته من أنواع شمول احليوان عىل الناقة والفرس 

))) يف أ، ب، د: واملديون.
))) احلديث رواه اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل يف املسند بإسناده عن ابن عباس ريض اهلل عنهام 

يرفعه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »املقتول دون ماله شهيد«.
ورواه غري الربيع من طريق سعيد بن زيد ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قتل دون ماله فهو   
شهيد« ويف بعض الروايات زيادة: »ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد 

ومن قتل دون دينه فهو شهيد«.
ويف الباب عن بريدة وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وأيب هريرة وشداد بن أوس واحلسني بن عيل   

وسعد بن أيب وقاص وجابر وابن مسعود وانس وابن الزبري ريض اهلل عنهم.
 ،((7/(( الشهداء  عدة  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
رقم )))(، واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب املظامل باب من قاتل دون ماله ))/77)، رقم 
))))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب الدليل عىل أن من قصد أخذ مال غريه 
))/)))، رقم )))(، وأبو داود يف سننه كتاب السنة باب يف قتال اللصوص ))/)))، رقم 
)77)(، والرتمذي يف سننه كتاب الديات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ))/))، 
رقم ))))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب حتريم الدم باب من قتل دون ماله )5/7))، 
رقم 7)0)(، وابن ماجه يف سننه كتاب احلدود باب من قتل دون ماله فهو شهيد ))/)))، رقم 
0)5)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)7، رقم 590(، وابن حبان يف صحيحه كتاب اجلنائز وما 

يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا باب املريض وما يتعلق به )7/7))، رقم )9))).
))) يف أ، ج: ثبتت.
))) سقط من: ب.

)5) يف د: إذ كله.
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اإلسالم  معزة  وإظهار  وإذالهلم  البغاة  إرغام  الدافع)))  به  نوى  فإن  واإلنسان 
وتقوية أهله وكف الظلم واجلور والفساد عن عباد اهلل تعاىل لتكون كلمة الذين 

كفروا السفىل وكلمة اهلل هي العليا فقد حلق الدفاع يف املرتبة باجلهاد األول.

ليس  لكنه  أيضا  منازله  ختتلف  وربام  باللسان  كان  ما  درجة  اجلهاد  وأدنى 
بمراد لنا يف هذا املوضع فال كالم فيه.

امتثاال  العدو وقتاله  فقولك هذا يدل عىل أن اخلروج عىل  }له))){:  قلت 
ألمر اهلل سبحانه جهاد وقتال العدو اخلارج عىل املسلمني دفاع؟.

ولالختالف مواضع. جمال  للرأي  فيه  قال: هكذا }عندي))){ لكن 

قلت له: فأين حمل االختالف املذكور يف هذا؟.

القرية، وقيل: عن املرص  البلد، وقيل: عن  الدفاع عن  قال: قد قيل بلزوم 
كله.

قلت له: وما))) حد املرص؟.

مرص  والبحرين  عامن  إن  آخر:  قول  ويف  واحد،  مرص  كلها  عامن  إن  قال: 
واحد فتدخل البحرين يف هذا القول رصح بذلك يف كتاب اللباب وقد حكاه يف 

حتديد املرص ابن النرض)5) وغريه.

))) يف د: الدفاع.
))) سقط من: أ، ب.

))) زيادة يف: د.
))) يف ج: فام.

)5) أمحد بن سليامن بن عبد اهلل بن أمحد بن اخلرض بن سليامن بن النرض الناعبي عالمة فقيه من أعالم 
النصف الثاين من القرن السادس تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
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وقالوا: إن األحساء هي التي تسمى بالبحرين))) يف هذا املوضع ال جزيرة 
جزيرة  كسحاب  أوال  أوال املسامة اآلن البحرين))) ويف }كتاب))){ القاموس: 
}كبرية))){ بالبحرين عندها مغاص اللؤلؤ وعىل ظاهر قوله: فإهنا من البحرين 

فيجوز أن يلحقها حكمها أيضا بمقتىض اللغة وإال فاألول هو املرصح به.

القرية أو املرص أهو عىل  البلد أو)5)  املذكور عن  الدفاع  له: فوجوب  قلت 
عىل))){ اإلطالق؟. أم  }الرتتيب 

قال: وهذا مما خيتلف فيه أيضا فقيل: بلزومه هكذا عىل اإلطالق يف وقت 
اخلصم  كان  إن  الرتتيب،وقيل:  عىل  بل  وقيل:  تفصيل،  غري  من  إليه  احلاجة 

قاصدا للجميع فهو عىل اإلطالق وإال فهو عىل الرتتيب.

قلت له: وما هذا الرتتيب املذكور وما وجهه؟.

قال: معناه إن كان اخلصم قاصدًا الشخص بعينه وهو قادر عىل دفعه مل يلزم 
ذلك من حرضه وال أهل البلد فإن مل يكف لدفعه لزم ذلك أهل بلده)7) وال يلزم 

أهل القرية))).

أنفسهم وال يلزم أهل القرية  فعىل  لبلد  متعينا  وكذا إن }كان)9){ اخلصم 

))) يف د: هي التي نسمي البحرين.
))) يف د: بالبحرين.

))) سقط من: د.
))) سقط من: أ.

)5) يف د: و.
))) سقط من: ج.

)7) يف د: البلد.
))) يف أ، ب: قريته.

)9) سقط من: أ، ب وتعقب مصحح النسخة أ العبارة فقال: لعله وكذا إن كان اخلصم.
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يكف أهل البلد لدفعهم فعىل أهل قريتهم، وقيل:  مل  إن  }اخلروج))){وقيل: 
ال يلزم أهل قرية اخلروج دفاعا عن قرية أخرى وهو أكثر القول، وقيل: إذا مل 
يكف أهل القرية للدفاع عنها فعىل من يليهم من أهل البلدان والقرى واآلفاق 

حتى))) يأيت عىل املرص كله.

ويف قول: من ال يوجب الرتتيب فرياه واجبا عىل أهل املرص مجيعا فإن كان 
العدو خصام للمرص كله فهذا القول أصح وال يلزم الرتتيب، وإن كان العدو 

خصام لبلد أو قرية فقط فالقول بالرتتيب أصح يف النظر.

قلت له: فهل يف الدفاع من قول يصح يف الرأي غري هذا؟.

إذا أرص عىل ظلمه وامتنع عن  نعم قد قيل: إن كل))) جبار يف عامن  قال: 
االنقياد للحق وحكمه فقتاله دفاع جيب عىل أهل املرص مجيعا ألنه لدفع ظلمه 
اخلصم  كدفع  باحلق  الواقع  ظلمه  فدفع  وعناده  جوره  }وفساده))){ وإزالة 
اخلارج املخوف منه وقوع)5) الظلم بل هو أشد ألن هذا ظلمه واقع وذاك خموف 

أن يقع والبلية بدفع الواقع أشد.

من  االتفاق  يشبه  هبذا  ويف قول))) الصبحي ما دل عىل أن }هذا)7){ القول 
حكم  يشبه االتفاق إن عامن كالبلد }الواحد)9){ يف  فيام  أهل العلم }قال))){: 

))) سقط من: أ، ب، د.
))) يف أ، ب، د: ال حتى.

))) يف أ، ب، ج: كان.
))) زيادة يف: د.
)5) يف د: وقع.

))) يف أ، ب: ويف هذا قول.
)7) سقط من: ج، د.

))) سقط من: د.

)9) سقط من: د.
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اجلهاد لعدوها وإنا نحفظ ذلك عن عامة أهل العلم))) إال من }شاء اهلل منهم 
رأي اإلمام راشد بن سعيد))) رمحه اهلل  من  وإن جهادها دفاع وكان هذا))){ 

ومن تابعه يف زمانه. انتهي بلفظه.

وفيه ما دل عىل أن جهاد عامن كله دفاع فانظر كيف رتب قوله أوال يف الدفاع 
مل يكتف بذلك  }ثم)5){  لعدوها  اجلهاد  }يف حكم))){  قال: إن عامن كالبلد 
بالنسق عىل  حتى أوضح قاعدة أخرى هي أعم وأكرب من األوىل فقال عاطفا 
األول: وإن جهادها دفاع فدل بظاهر إطالقه عىل أن جهاد عامن دفاع كله فهو 

شامل جلميع الصور.

قول أوضح من هذا يف معناه فإن)7) قوله:  قلت له: فهل }يف األثر))){ من 
وإن جهادها دفاع ال يأيت التناول))) عىل غري ذلك؟.

))) يف د: عن عامة من أهل العلم.
))) سقط من: د.

عىل  بيعته  وكانت  هـ   ((5 سنة  التحري  عىل  بويع  اليحمدي  سعيد  بن  راشد  الشاري  اإلمام   (((
الرشاء وكان بينه وبني اإلمام املجاهد أيب إسحاق إبراهيم بن قيس احلرضمي مراسالت عديدة 

وأليب إسحاق يف مدح اإلمام راشد والثناء عليه قصائد بليغة.
واإلمام راشد بن سعيد شاعر فصيح ذكر له اإلمام نور الدين يف التحفة قصيدته اهلائية يف حرب   
هند وعقيل وقال معقبا عليها: وإنام ذكرنا القصيدة بأرسها لسهولة موردها وعذوبة مرشهبا وهي 

مع ذلك دالة عىل سمو مهة اإلمام وبعد مراميه وغزارة فهمه وحسن اقتداره.
ولإلمام راشد بن سعيد سرية إىل أيب العباس بن مريح واملهند بن سدهي وأيب عبد هلل بن حممد   
بن بروزان من أهل منصورة من أرض السند بني فيها معامل اإلسالم وأظهر فيها دعوة املسلمني 

ونقض فيها اعتقاد املخالفني تويف بنزوى سنة 5)) هـ وبقي إماما مدة عرشين سنة.
))) سقط من: د.
)5) سقط من: أ.
))) زيادة يف: د.

)7) يف أ: وإن.
))) عبارة النسخة د: وإن جهادها دفاعا ملا يأيت التأويل.
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قال: نعم فإن))) أردت املزيد فيه فهاك من كتاب لباب اآلثار مسألة الصبحي:

}يف))){  وصفه  ما  عىل  عليه  وجب  من  للجهاد  الرعية  جرب  له  هل  اإلمام  وعن 
األثر؟.

قال: معي أن))) يف ذلك اختالفا إن كان هو خارجًا عىل عدوه من أهل احلرب 
واإلنكار أو من أهل التوحيد واإلقرار وإن كان هو املخروج عليه فجربهم عىل 

مصاحلهم أوجب وألزم إذا كان هلم فيه الصالح }يف))){ الظاهر.

قلت له: وإن كان أحد بنواحي عامن مالكا متغلبا أترى هذا بمنزلة اخلارج 
عليه)5){؟. املخروج  }أو 

هذا  يرى عامن مرصًا جيعل  من  فيه شيئا ولعل  أحفظ  أعلم ال  اهلل  }قال: 
يف  وقويل  بمنزلة املخروج عليه ومن جيعلها أمصارا جيعله بمنزلة اخلارج))){ 

هذا وغريه قول املسلمني. انتهى بلفظة.

لإلمام  فيه  اإلشارة  كانت  فقوله: جيعل هذا بمنزلة املخروج }عليه)7){ إن 
أو للاملك املتغلب، فقد ثبت أن قتال ذلك اجلبار دفاع يف أحد الوجهني ألنه قد 

نزل يف منزلة اخلارج عىل اإلمام وقتال اخلارج عىل اإلمام دفاع وال))) شك.

إىل  ولكن ال جيوز يف صحيح التأويل أن تكون تلك اإلشارة }راجعة)9){ إال 

))) يف أ، ب، د: إن.
))) زيادة يف: د.

))) يف د: أنه.
))) سقط من: أ، ب.

)5) سقط من: ب.

))) سقط من: ب.
)7) سقط من: د.

))) يف د: ال.
)9) سقط من: ب.
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بدونه ألن من يرى عامن مرصا واحدًا وجهادها  يستقيم  املعنى ال  اإلمام ألن 
دفاعا))) مطلقا يرى اإلمام يف هذا املوضع بمنزلة املخروج عليه فيوجب))) عىل 
هذا  أن  ويرى)))  املرص  بعض  عىل  بظلمه  املتغلب  اجلبار  هذا  جهاد  عامن  أهل 
اجلهاد دفاع كام قررناه وهو املراد فيام))) اتفق عليه اإلمام راشد بن سعيد ومن 

تابعه كام أصلناه)5).

جيعل  أمصارًا  جيعلها  ومن  }هو)7){:  قوله  تفسري  يصح  }وهبذا))){ 
هذا بمنزلة اخلارج أي يف هذا القول يكون اإلمام بمنزلة اخلارج وهو اخلارج 
بمنزلة)9)  اإلمام  نزل  دفاع  القتال  أن  األول  الرأي  يف  كان  ملا)))  لكن  باحلقيقة 

املخروج عليه.

يلزم  فال  األمصار  بمنزلة  القرى  جعلت  ملا  الثاين  ويف }هذا)0)){ الرأي 
أهل كل مرص الدفاع عن مرص آخر كان اخلروج من اإلمام جهادا حمضا بمنزلة 

اخلارج للجهاد فال يشمله اسم الدفاع وال حكمه.

وربام  وتساهل  تسامح  أمصارًا  جيعلها  ومن  بقوله:  عبارته  يف))))  وإن  هذا 

))) يف د: دفاع.
))) يف أ، ب، ج: فوجب.

))) يف أ: ونرى.
))) يف ج: كام.

)5) يف د: وكام أصلنا.
))) سقط من: د.
)7) سقط من: د.
))) يف أ، ب: بام.

)9) يف ب: منزلة.
)0)) سقط من: د.

)))) يف د: بقى.
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يتوهم أنه مما يشكل عىل))) األفهام ويلتبس فإن عامن مرص واحد وال قائل فيها 
بأهنا))) أمصار.

وليس قوله هذا خالفا لألصل املجتمع عليه وال جهال به فيام نظن والعلم 
عند اهلل تعاىل وإنام حيمل))) قوله هذا عىل إرادة التشبيه لعلة احلكم اجلامع))).

فتلخيص)5) العبارة ومن جيعلها كأمصار كثرية يف حكمها إشارة إىل قول من 
قال: إنه ال يلزم أهل قرية الدفاع عن قرية أخرى فقد جعلت القرى))) كاملرص يف 

هذا احلكم وهلذا جعل لإلمام حكم اخلارج للجهاد يف هذا املوضع.

قلت له: فهل خيرج عندك يف رأي أو دين أن يشمل هذا االختالف ما خرج 
عن املرص فيجوز أن يسمى دفاعا يف حني؟.

وأنصاره)7) من  كان عليه رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  ما  قال: هكذا عندي وقد علمتم 
االستيالء عىل األمصار البعيدة واألقاليم الشاسعة.

أو  فهل يسوغ يف عقل أو نقل أنه لو قام قائم عىل قطر من }تلك))){ األقطار 
بغى عىل مرص من األمصار فلم يكف أهله للدفاع)9) عنه أن يرتكوه وال يلزموا 
الناس اخلروج إليه والدفاع عنه، وليت شعري هل كان يسع عىل بن أيب طالب 

))) يف أ، ب: عن.
))) يف د: أهنا.

))) يف د: حيتمل.
))) يف ب: املانع.

)5) يف أ، ب: ختليص.
))) يف د: القرية.

)7) يف أ، ب، د: وأصحابه.
))) سقط من: د.
)9) يف د: الدفاع.
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عليها  ساملهم  لو  الشام  عن  الدفاع  ترك)))  واألنصار  املهاجرين  من  معه  ومن 
معاوية))) بن أيب سفيان.

وقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصملا استغاثت))) به خزاعة وكانوا قد أسلموا ودخلوا))) 
واستنفر  أنرصكم)5)«  مل  إن  نرصت  »ال  فقالملسو هيلع هللا ىلص:  كافرة  يومئذ  ومكة  عهده  يف 

))) يف أ: برتك.
األموي  القريش  مناف  عبد  بن  شمس  عبد  بن  أمية  بن  حرب  بن  صخر  سفيان  أيب  بن  معاوية   (((

تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
))) يف أ، ب، ج: استعانت.

))) يف د: وأدخلوا.
)5) أورد البيهقي يف السنن حديثا طويال يف شان صلح احلديبية وما ترتب عليه من أحالف للمسلمني 
ولقريش وكيف أن قريش أعانت حلفائها بني بكر عىل خزاعة وهم أحالف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونقضت 
بذلك قريش عهدها مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فام كان من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال أن نرص خزاعة عندما استنرصه 
سيدها عمرو بن سامل وكان هذا مجيعه مقدمة للفتح العظيم والنرص املبني فتح مكة املكرمة البلد 

األمني.
وهذا نص احلديث عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة قاال: كان يف صلح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم   
احلديبية بينه وبني قريش أنه من شاء أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل يف 

عقد قريش وعهدهم دخل.
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل يف عقد حممد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل يف   

عقد قريش وعهدهم فمكثوا يف تلك اهلدنة نحو السبعة أو الثامنية عرش شهرا.
ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا يف عقد قريش وعهدهم وثبوا عىل خزاعة الذين دخلوا يف عقد   
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعهده ليال بامء هلم يقال له الوتري قريب من مكة فقالت قريش: ما يعلم بنا حممد 
وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم بالكراع والسالح فقاتلوهم معهم للضغن عىل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإن عمرو بن سامل ركب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتري 
حتى قدم املدينة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيربه اخلرب وقد قال أبيات شعر فلام قدم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

انشده إياها: 
اللهــم إين ناشــد حممـــدا        حلف أبيــه وأبــينا األتلــدا    
كنـــا والـــدا وكنت ولـدا        ثمت أسلــمنا ومل ننزع يـــدا    
فانرص رسول اهلل نرصا عتدا        وادعــوا عباد اهلل يأتـوا مـددا    
فيهم رسول اهلل قد جتـــــدا        إن ســـيم خسفا وجهه تربدا    
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املسلمني وخرج لنرصهتم))) وإنقاذهم من البغي.

فقولهملسو هيلع هللا ىلص: »ال نرصت إن مل أنرصكم« دليل الوجوب إذ ال يستوجب الدعاء 

عليه بذلك من هو))) خمري يف فعل ذلك وتركه.

ونرص املظلومني وإنقاذهم وإعانتهم))) وكف البغي عنهم هو معنى الدفاع 

واستنفار أهل املدينة ومن حوهلا لذلك هو دليل وجوب الدفاع يف اخلارج عن 

املرص ولو خارجا عن ملك اإلمام إذا رأى اإلمام اخلروج إليه))).

فإن كان ذلك املرص يف محاية اإلمام وحتت راية اإلسالم فالدفع عنه أوجب 

وإلمجاعهم عىل أن مكة واملدينة مرصان.

قلنا: إن حتديدهم بمرص عامن إنام هو اصطالح)5) عريف))) بأن أهل عامن مل 

يف فيلق كالبحر جيري مـزبدا       إن قريشــا أخلفوك املوعــدا    
ونقضـــوا ميثاقك املؤكــدا       وزعموا أن لست ادعوا أحدا   

فهــم أذل أقـــــل عـــددا       قـــد جعلوا يل بكداء مرصدا    
هم بيتونا بالــوتيـر هجــدا        فقتلــونا ركعــا وسجـــــدا    

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: نرصت يا عمرو بن سامل فام برح حتى مرت عنانة يف السامء فقال رسول اهلل   
ملسو هيلع هللا ىلص: إن هذه السحابة لتستهل بنرص بني كعب وأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الناس باجلهاز وكتمهم خمرجه 

وسأل اهلل أن يعمي عىل قريش خربه حتى يبغتهم يف بالدهم«.
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )00/7)، رقم )90))(، واألزرقي يف أخبار مكة )5/)0)،   

رقم ))9)).
))) يف أ، ب، ج: لنرصهم.

))) يف ج: وهو.
))) يف د: وإغاثتهم.

))) يف ب زيادة بعد إليه: فإن كان ذلك إليه.
)5) يف د: إصالحي.

))) يف أ، ب: إنام هو أمر إصالحي عريف.
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جيز هلم األحكام يف غريها غالبا فكانت األسئلة منهم يف األجوبة))) عىل هذا.

ملكة))) إنام هو جهاد  النبيملسو هيلع هللا ىلص  }خروج))){  قلت له))): فلو قال قائل: إن 
يسمى))) دفاعا }ما جوابه)7){؟. }مطلقا)5){ وال 

ال  أنه  وأما  مطلقا  جهاد  دفاع  وكل  صحيح  فهو  جهاد  تسميته  أما  }قال: 
صلوات اهلل عليه لو خرج لقتال  إنه  نقول  بل  مسلم  فغري  يسمى دفاعا))){ 
لتكون  الدين  نور  وإظهار  املرشكني  إال حمض متحيق  مكة من غري سبب  أهل 

كلمة الذين كفروا السفىل وكلمة اهلل هي العليا.

خزاعة  نرص  وهو  آخر  باعث  هذا  مع  إليه  انضم  وملا  حمض  جهاد  فهو 
وإعانتهم)9) وإنقاذهم من سالسل البغي بعد الشكاية منهم إليه واالستعانة به 
جاز أن يسمى دفاعًا أيضًا فهو جهاد ودفاع)0)) معًا وهلذا قيل: إن نرص خزاعة 

مكة. لفتح  }كان)))){ سببا 

اجلهاد  لزوم  عىل  قلت له: ولو ثبت أنه جهاد حمض فهال فيه }من)))){ دليل 

))) يف د: منهم واألجوبة.
))) يف أ، ب، ج: قال.

))) زيادة يف: د.
))) يف أ، ب: بمكة.

)5) سقط من: د.
))) عبارة النسخة ج: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمكة كان جهاده فيها مطلقا وأما أنه ال يسمى.

)7) زيادة يف: د.

))) زيادة يف: د.
)9) يف د: وإغاثتهم.

)0)) يف أ، ب: فهو دفاع وجهاد.
)))) سقط من: ج.
)))) سقط من: ج.
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دفاعًا؟. يف غري املرص وإن }مل))){ يكن 
قال: إن فيه ما يستدل به عىل ذلك لثبوته من فعل النبيملسو هيلع هللا ىلص وأمره }به))){ 
كل  ألن)))  أيضًا  الدفاع  يف  ثبوته  عىل  الدليل  فهو  اجلهاد  يف  هذا  ثبت  وإذا 
دفاع جيوز فيه ويلزم ما))) لزم أو جاز يف باب اجلهاد بل هو أثبت وأوىل لعدم 
التخيري فيه وهبذا)5) تعرف وهن القول بأن اجلهاد ال يلزم يف غري املرص وإن كثر 

ذكره كذلك يف األثر.
به  أمر  الذي  قلت له: ومن عارض يف هذا وقال: }إن))){}هذا)7){ اجلهاد 

النبيملسو هيلع هللا ىلص وقام))) به إىل مكة وغريها حمتمل ألن)9) يكون وسيلة فام جوابه؟.
قال: هذا تأويل فاسد ورأي كاسد يرده كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله فإن 
آيات اجلهاد الواردة بتلك القوارع العظيمة }مل)0)){ تنزل)))) يف جهاد باملدينة 
قط)))) وما استأذن املخلفون وال أولو الطول يف القعود عن اجلهاد)))) بيثرب 
فقط)))) ولكن ألزموا اخلروج إىل األماكن البعيدة وقطع املفاوز الصعبة فعظمت 

))) سقط من: د.
))) سقط من: أ.

))) يف د: أن.

))) يف د: مما.
)5) يف ج زيادة بعد وهبذا: قيل.

))) سقط من: ج.
)7) سقط من: د.

))) يف د: وأمر.
)9) يف ج: أن.

)0)) سقط من: د.
)))) يف د: ترتك.
)))) يف ج: فقط.

)))) يف أ، ب: جهاد.
)))) يف أ، ب: قط.
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املحنة عليهم بذلك.

قال اهلل تعاىل: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ)))﴾ ولذلك شق عليهم السفر كام علم من حاهلم يف غزاة تبوك وأرضاهبا 
أفضل  املدينة املرشفة عىل ساكنها  لبعدها عن  من األماكن اخلارجة عن املرص 

الصالة والسالم.

قلت له: وهل يوجد الترصيح يف األثر بجواز اجلرب عىل اجلهاد والدفاع يف 
املرص وغريه؟.

قال: نعم وهذا نصه من مسألة الرغومي يف))) كتاب اللباب:

قال: وقول: إن لإلمام))) العدل أن جيرب الرعية عىل القتال إذا احتاج إليهم 
إذا كان يف جربه هلم أظفر بعدوه الباغي عليه يف مرصه وغري مرصه كان العدو 
يف املرص خارجًا عىل اإلمام أو اإلمام متقدمًا قبله أو كان اإلمام خارجا للعدو))) 
الصبحي  انتهى. والعالمة  الشاري.  الشاري وغري  متقدم وذلك عىل  والباغي 

أكثر هذا. واهلل أعلم. عىل  }ما)5){ دل 

قلت له: وبعد هذا التقرير هل جيوز للواحد من أولياء الرمحن جهاد مجاعة 
ال يرجو  وهو  تعاىل  اهلل  سبيل  من حزب الشيطان بذال للنفس }جهادا))){ يف 

الظفر عليهم ويرى أنه يقتل ال حمالة؟.

))) التوبة ))
))) يف د: من.

))) يف د: اإلمام.
))) يف أ، ب، د: لعدو.

)5) سقط من: ج.

))) سقط من: ج.
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غري  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل)))  رسول  أصحاب  عن  }ذلك))){  ثبت  وقد  نعم  قال: 
موضع، ومنها ما ثبت يف صحيح البخاري))) قال: »بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عرشة 
بن  عاصم)5)  جد  األنصاري  ثابت  بن  عاصم)))  عليهم  وأّمر  عني  رسية  رهط 
}إذا)7){ كانوا باهلداة وهو  حتى  عمر بن اخلطاب }ريض اهلل عنه))){ فانطلقوا 
موضع بني عسفان ومكة ذكروا حلّي من هذيل يقال هلم بنو حليان فنفروا قريبًا 

من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم))).

فلام رآهم عاصم وأصحابه جلئوا)9) إىل فدفد وأحاط هبم القوم فقالوا هلم: 
أحدًا،  منكم  نقتل  ال  وامليثاق  العهد  ولكم  انزلوا وأعطونا }ما)0)){ بأيديكم 
فقال عاصم بن ثابت أمري الرسية: أما أنا واهلل فال أنزل اليوم يف ذمة كافر اللهم 
أخرب عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصام يف سبعة فنزل }إليهم)))){ ثالثة 

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب: أصحاب النبي.

))) اجلامع الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه الشهري بصحيح اإلمام البخاري 
تقدم التعريف به يف هامش اجلزء الثالث. 

من  صحايب  سليامن:  أبو  األويس  األنصاري  عصمة  بن  قيس  األقلح  أيب  بن  ثابت  بن  )))عاصم 
السابقني األولني من األنصار شهد بدرا واحدا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واستشهد يوم الرجيع سنة ) 

هـ ورثاه حسان بن ثابت.
)5)عاصم بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي: صحايب شاعر كان من أحسن الناس خلقا وكان 

طويال جسيام وهو جد عمر بن عبد العزيز ألمه. مات بالربذة سنة 70 هـ.
)))سقط من: ج، د.

)7) سقط من: ج.
))) يف ب: آلثارهم.

)9) يف ج: جاءوا.
)0)) سقط من: أ، ب، د.

)))) سقط من: د.
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بالعهد وامليثاق منهم))) خبيب))) األنصاري وابن الدثنة))) ورجل آخر.

فلام استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث: هذا 
أول الغدر واهلل ال أصحبكم إن يل يف هؤالء ألسوة يعني))) القتىل فجرروه)5) 

فقتلوه)7)«. فأبى  يصحبهم  وعاجلوه }عىل))){ أن 

))) يف أ: ومنهم.
))) يف مجيع النسخ األربع املعتمدة للتحقيق: حبيب والصواب خبيب فهو خبيب بن عدي بن مالك 
بن عامر األنصاري األويس شهد بدرا واستشهد مع من استشهد من أصحاب يوم الرجيع وذكر 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أرسل املقداد والزبري يف إنزال خبيب عن خشبته فوصال إىل التنعيم فوجدا حوله 
أربعني رجال فأنزاله فحمله الزبري عىل فرسه وهو رطب مل يتغري منه يشء فنذر هبم املرشكون فلام 

حلقوهم قذفه الزبري فابتلعته األرض.
))) زيد بن الدثنة بن بن معاوية بن عبيد البيايض من بني بياضة من اخلزرج من األنصار: من فقهاء 
الصحابة شهد بدرا وأحدا، ووفد رجال من عضد والقارة )من بني اهلون بن خزيمة( عىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: إن فينا إسالما فابعث معنا من يفقهنا يف الدين فأرسل معهم عددا من فقهاء الصحابة 
اثنني  عىل  وأبقوا  أكثرهم  وقتلوا  هلذيل(  ماء  )وهو  الرجيع  يف  هبم  فغدروا  الدثنة  بن  زيد  فيهم 

أحدمها زيد فباعوه بمكة فقتله مرشكوا قريش وصلبوه بالتنعيم عىل أميال من مكة.
))) يف د: يريد.

)5) يف د: فجزروه.
))) سقط من: د.

)7) الرواية التي ذكرها املحقق اخللييل رمحه اهلل هي رواية اإلمام البخاري وهي من طريق أيب هريرة 
ريض اهلل عنه ومتام الرواية: 

وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعومها بمكة فاشرتى خبيبا بنو احلارث بن عامر بن نوفل وكان   
خبيب قتل احلارث يوم بدر فمكث عندهم أسريا حتى إذا امجعوا عىل قتله استعار موسى من 
بعض بنات احلارث ليستحد هبا فأعارته قالت: فغفلت عن صبي يل حتى درج إليه فاتاه فوضعه 
عىل فخذه فلام رأيته فزعت فعرف ذاك مني ويف يده املوسى فقال: أختشني أن اقتله ما كنت ألفعل 

ذلك إن شاء اهلل.
وكانت تقول: ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب لقد رايته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ   
ثمرة وانه ملوثق يف احلديد وما كان إال رزق رزقه اهلل فخرجوا به من احلرم ليقتلوه فقال: دعوين 
أصيل ركعتني ثم انرصف إليهم فقال: لوال أن تروا أن ما يب من جزع من املوت لزدت فكان أول 

من سن الركعتني عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم عددا ثم قال: 
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»أربعون  رواية:  ويف  رجال  سبعون  وهم  معونة)))  بئر  أصحاب  وكذلك 
وبني حليان  النبي ملسو هيلع هللا ىلصإىل رعل))) وذكوان وعصية  أرسلهم  األنصار  رجال من 
زعموا أهنم قد أسلموا واستمدوه عىل قومهم« ويف رواية: »أرسلهم ليعلموهم 

الدين فغدروا هبم فقاتلوهم حتى قتلوا مجيعًا)))«.

ولست أبايل حني اقتل مسلام عىل أي شق كان يف اهلل مرصعي   
وذلك يف ذات اإلله وإن يشا يبارك عىل أوصال شلو ممزع   

ثم قام إليه عقبة بن احلارث فقتله وبعثت قريش إىل عاصم ليؤتوا بيشء من جسده يعرفونه وكان   
عاصم قتل عظيام من عظامئهم يوم بدر فبعث اهلل عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم 

يقدروا منه عىل يشء«.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب هل يستأرس الرجل ومن مل يستأرس   
ومن ركع ركعتني عند القتل ))/)0))، رقم 0)))(، وأبو داود يف سننه كتاب الطهارة باب يف 
إتيان احلائض ))/)5، رقم )))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)9)، رقم 5)79(، والنسائي 
يف السنن الكربى كتاب السري باب توجيه العيون والتولية عليهم )5/)))، رقم 9)))(، وابن 
حبان يف صحيحه كتاب إخباره صىل اهلل عليه و سلم عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر 
أسامئهم رضوان اهلل عليهم أمجعني )5)/))5، رقم 9)70(، والطياليس يف مسنده ))/)))، 
رقم 597)(، والطرباين يف املعجم الكبري ))/)))، رقم )9))(، والبيهقي يف السنن الكربى 

كتاب السري باب صالة األسري إذا قدم ليقتل )5/9))، رقم )))))). 
))) يف د: معوية.
))) يف د: أرعل.

)))روى الشيخان وغريمها من طريق أنس بن مالك ريض اهلل عنه قصة أصحاب بئر معونة وفيها: أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو حليان فزعموا أهنم قد اسلموا واستمدوه عىل قومهم 
بالنهار ويصلون  القراء حيطبون  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسبعني من األنصار قال أنس: كنا نسميهم  فأمدهم 
رعل  عىل  يدعو  شهرا  فقنت  وقتلوهم  هبم  غدروا  معونة  بئر  بلغوا  حتى  هبم  فانطلقوا  بالليل 
بانا قد  بلغوا عنا قومنا  قتادة: وحدثنا أنس أهنم قرؤوا هبم قرآنا:»أال  وذكوان وبني حليان قال 

لقينا ربنا فريض عنا وأرضانا« ثم رفع ذلك بعد«.
ويف الباب عن ابن عباس وسعيد بن زيد ريض اهلل عنهم.  

باملدد ))/5)))، رقم  العون  باب  والسري  اجلهاد  كتاب  البخاري يف صحيحه  اإلمام  أخرجه   
القنوت  استحباب  باب  الصالة  املساجد ومواضع  99))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب 
يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة ))/)))، رقم 77)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب 
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التي أحاط هبا الروم وهم الغزاة  الرسية  حديث  يف  ثبت  و}كذلك))){ قد 
قتل  حتى  عظياًم  مجعًا  قاتلوا  رجال  سبعني  وكانوا  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بعثهم  الذين 
جعفر))) وعبد اهلل))) بن رواحة وغريهم وقصصهم شهري))) }ذكر)5){ يف كتاب 

بيان الرشع وغريه.

العدو  من  الكثري  منهم  القليل  يقاتل)7)  املسلمني  أئمة)))  كانت  وكذلك 
مسعود  بن  واجللندى))))  حييى  بن  اهلل)0))  وعبد  واملرداس)9)  اجلدار)))  كأهل 

الصالة باب صفة الصالة )5/)0)، رقم )97)(، وابن خزيمة يف صحيحه كتاب الصالة باب 
القنوت يف صالة العشاء األخري ))/)))، رقم )))(، وأبو عوانة يف مسنده ))/)))، رقم 
9))7(، واحلاكم يف املستدرك ))/)))، رقم 0))(، والبيهقي يف السنن الصغرى ))/)))، 

رقم )))(، وابن اجلارود يف املنتقى ))/0)، رقم )9)).
))) زيادة يف: د.

))) جعفر بن أيب طالب تقدمت ترمجته.
))) عبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة األنصاري من اخلزرج أبو حممد: صحايب يعد من األمراء والشعراء 
الراجزين كان يكتب يف اجلاهلية وشهد العقبة مع السبعني من األنصار وكان أحد النقباء اإلثني 
غزواته  إحدى  يف  املدينة  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واستخلفه  واحلديبة  واخلندق  وأحدا  بدرا  وشهد  عرش 
وصحبه يف عمرة القضاء وله فيها رجز وكان أحد األمراء يف وقعة مؤتة فاستشهد فيها سنة ) هـ. 

))) يف أ، ب، ج: شهرية.
)5) زيادة يف: د.
))) يف ب: أمة.

)7) يف ب: تقاتل.
))) لعله يريد بأهل اجلدار الصحابة القائمني عىل عثامن بن عفان بالنصح واإلرشاد واملتسورين عليه 
جدار داره بعد إقامتهم احلجة عليه وإن كانت هذه احلادثة تعرف يف كتب السري بيوم الدار ولعل 

تصحيفا غري رسم الكلمة من الدار إىل اجلدار وهي هبذا اللفظ يف كل النسخ التي معي.
)9)املرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب التميمي أبو بالل تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء التاسع.

)0)) عبد اهلل بن حييى بن عمر بن األسود الكندي احلرضمي أبو حييى طالب احلق تقدمت ترمجته يف 
هامش اجلزء التاسع.

))))اإلمام اجللندى بن مسعود بن جيفر بن اجللندى بن املستكرب من بني معولة بن شمس تقدمت 
ترمجته يف هامش اجلزء التاسع.
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وغريهم فام وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهلل وما ضعفوا وما استكانوا واهلل حيب 

الصابرين))).

وهذه هي الدرجة العظيمة واملنزلة الرفيعة فال يمنع منها مفرد وال مجاعة 

خالفا للشيخ أيب حممد بن بركة))) واحتجاجه بقوله))) تعاىل: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ 

ہہ)))﴾ ليس بيشء فإن املجاهد ملقي بيده إىل اجلنة ال إىل التهلكة وإن الشهيد 
حي مرزوق ليس هبالك عىل احلقيقة وإنام اهللكة باملعصية املؤدية إىل جهنم وإن 

كان يسمى القتل هالكا فكل شهيد تلحقه التسمية بذلك وكل حي فهو هالك 

))) إن ما ذكره املحقق اخللييل ريض اهلل عنه هنا من ثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وأئمة املسلمني يف وجه 
عدوهم رغم التباين الكبري يف العدد والعدة بينهم وعدوهم يصدق عليه هو أيضا فإنه ريض اهلل 
عنه منذ أن بايع اإلمام عزان بن قيس ريض اهلل عنه وهو يرفع راية اجلهاد ضد البغاة واملارقني 
سالكا يف ذلك منهج من ذكرهم من املؤمنني خيوض غامر املعارك الواحدة تلو األخرى ويفتتح 
البالد واملعاقل واحلصون حتى أذعن له املرص مجيعه وخضعت له رقاب اجلبابرة وأذل اهلل به جباه 

املعاندين عىل كثرهتم.
املؤمنني  الشهادة هو وإمامه ومن معهم من  أراد اهلل ترشيفه وإعالء مقامه سقاه من كأس  وملا   
وذلك يف معركة مطرح سنة 7))) هـ وإن كان استشهاد املحقق اخللييل يف السجن ال يف ساحة 

املعركة وإنام عقيبها بأيام.
وحادثة استشهاد املحقق اخللييل واإلمام عزان بن قيس ومن معهم من املؤمنني وما ترتب عىل   
ذلك فيام بعد من ذهاب ريح الدولة أشبه ما تكون بحادثة استشهاد اإلمام اجللندى بن مسعود 
ووزيره هالل بن عطية وبقية صحبهام ريض اهلل عنهم عىل يد خازم بن خزيمة سنة ))) هـ فإنه 
أعقب استشهادهم ذهاب دولة اإلمامة ردحا من الزمن وكام كانت دولة اإلمام اجللندى فتية مل 
تعمر إال سنتني وبضعة أشهر فكذلك هي دولة اإلمام عزان ومثلام نقم بنو اجللندى عىل إمامهم 

عدله يف الرعية وحكمه بينهم بالسوية كذا فعل بنو عم اإلمام عزان بن قيس.
الرابع  القرن  البهلوي أبو حممد عالمة أصويل فقيه من علامء  )))عبداهلل بن حممد بن بركة السليمي 

اهلجري تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
))) يف د: لقوله.
))) البقرة 95)
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بدليل قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)))﴾.

لكنه ال يراد ها هنا ذلك وقول الشيخ أيب املؤثر: ال أحب أن يكونوا جزرًا 
واهلل  خالفا  يعد  فال  غري  ال  املسلمني  عىل  الشفقة  باب  من  هو  إنام  للكالب 
األنفس  بذل  ارتضوا هلم  أوىل وقد  أعلم وهم))) هبم  العباد  بمصالح  ورسوله 
ذلك كله وقد  من  أكرب  اهلل  ورضوان  الفردوس  واألموال بيعا }هلا))){ بجنة 
قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل اجلهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر يقتل عليها 

صاحبها)))«.

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد)5) رمحه اهلل))): أفضل اجلهاد قتل خردلة وهو 
يرى أن قاتل خردلة يقتل به فقد قتل خردلة وقاتله. واهلل أعلم.

  

))) القصص ))
))) كذا يف مجيع النسخ املعتمدة وتعقب الكلمة مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله وهو.

))) سقط من: د.
))) تقدم ختريج احلديث.

)5) اإلمام جابر بن زيد األزدي أبو الشعثاء تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.
))) يف أ، د: ريض اهلل عنه، ويف ب: رضوان اهلل عليه.
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الف�سل الثاني

في بيان }اأن)1){ الجهاد يجب بالنف�س والمال جميعًا

قلت له: قد علم بام تقرر أن اجلهاد بالنفس واجب فهل يف املال }من))){ 
حق يتعبد به بعد ذلك؟.

وال  والنفس  املال  يف  مشرتكة  فريضة  اجلهاد  إن  قال: نعم }{قد قيل))){: 
أعلم أنه خيتلف يف ذلك.

قلت له: فهل من دليل عىل هذا يف كتاب اهلل تعاىل؟.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  اهلل  قال  نعم  قال: 
}اهلل)5){  وقال  ٺ)))﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعاىل: 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)))﴾.

))) سقط من: أ، ب، د.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.

))) التوبة ))
)5) زيادة يف: د.

))) الصف 0)-))
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وقال تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ)))﴾.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعاىل:  وقال 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

ڈ ڈ)))﴾.

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  تعاىل:  وقال 
ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی)))﴾.

وقال تعاىل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
اآليات  هذه  ففي  ې)))﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

الرشيفة ما)5) دل عىل وجوبه بالنفس))) واملال مجيعا.

قلت له: فمن مل تسمح نفسه للخروج)7) بامله كيف يكون يف حاله؟.

قال: برشه يف ضالله هبالكه))) يف ماله)9) فإن ذلك من نفاقه وعظيم)0)) شقاقه 

))) التوبة ))
))) التوبة ))
))) التوبة 0)

))) التوبة )))
)5) يف أ: مما.

))) يف د: يف النفس.
)7) يف ب: باخلروج.
))) يف أ، ب: هبالك.

)9) يف د: هبالك ماله.
)0)) يف د: وعظم.
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﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وكتاب اهلل بذلك شاهد قال }اهلل))){ تعاىل: 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)))﴾.

ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ﴿ې  تعاىل:  وقـــال 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻپ  ٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ 

ڎ)))﴾.

فأهل))) الطول هم األغنياء وقد تعلق هذا الوعيد العظيم كام ترى باستئذان 
اعتذاره  }أن)5){  الغني يف القعود فأداه إىل الوعيد بنار جهنم فهو الدليل عىل 
عن اخلروج كبرية))) من عظائم الذنوب موجبة لسخط الرب وقائدة لفاعله إىل 

النار معاذ اهلل من أليم عقابه.

قلت له: وألي مزية)7) قدم ذكر املال عىل النفس يف أكثر تلك اآليات السابقة؟.

))) سقط من: أ، ج.
))) التوبة ))-7)
))) التوبة )95-9

))) يف د: فأولو.
)5) سقط من: د.
))) يف د: كثرية.

)7) يف د: وألي من به.
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قال: اهلل أعلم بأرسار كتابه ولست يف يشء من علمي املعاين))) والبيان))) 
فكيف يل باجلري))) يف هذا امليدان وإن قنعت بام يتوجه يل فيه فأقول: قدم ذكر 
املال إما ألنه القاعدة التي ال جيب اجلهاد غالبا إال هبا، وإما لتقدم))) االهتامم به 
من املجاهد فإن أول ما يعتني به األهبة بإعداد الزاد والراحلة، وإما ألن النفوس 
ببذل املال أشح واإلنفاق عليها أشد فقدم ملزيد االهتامم به إيذانا بأن األمر به 

مقدم عىل النفس يف الوجوب وجيوز القول بأنه)5) حمتمل لألوجه كلها.

قلت له: فتقديم األنفس عىل األموال يف قوله تعاىل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)))﴾ ما وجهه؟ وهل من فرق 

بينه وبني األول؟.

قال: نعم وما من لفظة يف كتاب اهلل تعاىل قدمت يف موضع أو)7) أخرت عن 
مقتىض األصل إال لفائدة توجبها البالغة ويعرفها أهل الصناعة فتقديم األموال 
هناك هو املخالف عن مقتىض ترتيب الوضع ألن تقديم النفس عىل املال معلوم 

رضورة كتقديم األصل عىل الفرع.

فإذا قيل: أنت ومالك ألبيك والعبد وما ملك ملواله فال بحث عن تقديم 
تابع  فاملال  ملك  وما  قوله:  عىل  العبد  تقديم  عن  وال  ومالك  قوله:  عىل  أنت 

))) هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب الذي يطابق مقتىض احلال.
))) علم يعرف به إيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه.

))) يف د: باجلراءة.
))) يف د: تقدم.

)5) يف د: به.
))) التوبة )))

)7) يف ب: و.
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ها هنا هو الذي  األصل  وهو بالطبع مؤخر عن املتبوع))) فاإلتيان }به))){ عىل 
أصاب املحز وطبق املفصل من البالغة.

فتقديم األنفس إما لذلك وإما ألن املشرتي لألنفس التي ال أعز منها وال 
أرشف وال هي من جنس ما يباع وال يوهب وال يتعوض عنها بملك األرض 
إليذان))) البائع  وإما  التبعية،  سبيل  كله كأنه مل يعتد باملال معها }إال))){ عىل 
وإعالمه بأن نفسه تلك العزيزة وذاته الرشيفة الغالية هي املعتنى هبا واملعتد)5) 
ببيعها واملرادة بالرشاء عند اهلل تعاىل واملقبولة عنده عوضا عن جنته التي هي دار 
بعدها  مقبول  اخللد والنعيم املقيم، واملال لكونه مما يباع ويمتهن }به))){ فهو 

ألجرها. ومضاعفة  هلا  ومعوض }معها)7){ إكراما 

ربك  من  لطفا  بشأهنا)))  العناية  وعظم  هبا  االهتامم  لشدة  األنفس  فتقديم 
أساليب  عن  خارج  باملعاين  خمل  املوضع  هذا  يف  األموال  وتقديم  وإحسانا)9)، 

البالغة.

ويف  اجلهاد)0))  لفظتي  بني  واألنفس  باألموال  معنى جيء  وألي  له:  قلت 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ا  تعاىل:  قوله  يف  اهلل  سبيل 

))) يف د: البيوع.
))) سقط من: د.

))) زيادة يف: د.
))) يف أ: اإليذان.

)5) يف د: واملتعبد.
))) سقط من: أ، ب، د.

)7) سقط من: أ.
))) يف ج: لشأهنا.

)9) يف ج، د: واحتسابا.
)0)) عبارة النسخة د: جيء بأموال وأنفس بني لفظي اجلهاد.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ڭ)))﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ﴿ غريها:  يف  وقال  پ)))﴾  پ 
يف  بتقديم  ڍ)))﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  وقال))): 

سبيل اهلل وتأخري األموال واألنفس؟.

قال: إن تقديم يف سبيل اهلل هو مقتىض)5) الوضع ألنه متعلق اجلهاد فيجب 
تلك  األموال واألنفس عليه يف  تأخريه وتقديم  البحث عن  وإنام)))  ذكره معه 

ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ }تعاىل))){:  قوله  أن  وهو  }الرشيفة)7){  اآلية 
ٻ پ پ پ پ)9)﴾ ملا كان مقتضاه اإلجياب واللزوم كان ذكر 
بالنفس واملال فقدم ذكرمها  ما تعلق الفرض)0)) به أهم وفرض اجلهاد متعلق 
ملزيد االهتامم به وأتبع بقوله تعاىل: ﴿يف سبيل اهلل( لبيان املرصف الذي ال يمكن 

أن تؤدى هذه الفريضة إال فيه تكملة للمعنى.

األموال))))  ذكر  بتأخري  الواردة  األخر  اآليات  معنى  يف  يقال  أن  وجيوز 
مقتضاها ذكر فضل اجلهاد  كان  واألنفس عن قوله )يف سبيل اهلل(: }إنه)))){ ملا 
واحلث عليه كان ذكر السبيل املمدوح اجلهاد فيه أهم وأوقع يف النفوس وأوىل 

))) التوبة ))
))) الصف ))

))) يف د: وقالوا.
))) األنفال )7

)5) يف د: املقتىض.
))) يف ج: وأما.

)7) سقط من: د.

))) سقط من: د.
)9) التوبة ))

)0)) عبارة النسخة د: كام ذكرنا بتعلق الفرض.
)))) يف ج: الواردة بذكر تأخري األموال.

)))) سقط من: د.



((5 ر�سالة في الجهاد

به  بيان املجاهد  املدح إال))) ورتب عليه  إذ ال يرتتب)))  اهتامما بشأنه  بالتقديم 

وهو األموال))) واألنفس تكميال للمعنى.

وجد  من  }عىل  كاحلج  أيكون  والنفس  باملال  اجلهاد  وجب  وإذا  له:  قلت 

الزاد والراحلة وأمان الطريق))){؟.

}قال: نعم هو كاحلج)5){ يف لزومه و}يف))){ حصول االستطاعة بوجدان)7) 

الزاد والراحلة حيث ال غنى عنها))) وصحة البدن ألن املرض عذر منه وخيالفه يف 

عدم املهلة إذا وجب ويف عدم وجوبه عىل بعض من جيب احلج عليه كالنساء ويف 

أنه طريقه خموف بخالف طريق احلج ويف أنه ال جيب)9) الوصية به عىل متخلف)0)) 

ولو لغري عذر ويف عدم جواز النيابة عنه بعد املوت ويف أنه فرض كفاية واحلج 

فرض عني)))) ويف أنه خمتلف يف وجوبه إال حتت راية اإلمام العدل إال أن يكون 

دفاعا }يلزمه فرض عني. واهلل أعلم)))){.

))) يف د: يرتب.
))) يف د زيادة بعد إال: عليه.

))) يف د: املال.
))) سقط من: د.
)5) سقط من: د.
))) سقط من: د.

)7) يف د: وبوجدان.
))) يف أ، ب: هلا.

)9) يف أ، د: جتب.
)0)) يف أ، ج: خمتلف.

)))) يف د زيادة بعد عني: واهلل أعلم.
)))) سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

إذا مل  أيكون))) من عذره  عوهلم  يلزمه))){  له عيال  له: ومن كان  }قلت 
جيد ما ينفقه عليهم إىل حد رجوعه؟.

اهلل  كتاب  من  بذلك  العذر  وجود  عىل  االستدالل  مىض  وقد  نعم  قال: 
تعاىل.

ومن))) كانت غلة ماله مشغولة بام يلزمه من نفقة)5) لعياله  قلت }له))){: 
أيلزمه  الرضر  وقوع  من  خاف  السفر  جلهاز  إىل احلول }فإن تناول))){ منها 

اخلروج عىل هذا؟.

من زراعة  وال  قال: اهلل أعلم ويف النظر أنه إن)7) مل يكن له }من))){ صناعة 
وال من جتارة وال من فضل مال ببيع أو رهن غري جمحف به وال من احتيال ما 
يرجو به سد اخللة إىل متام احلول فعندي أن ذلك من عذره، ومن كان يكتفي 
إذا رجع بصناعته أو)9) جتارته أو مهنته أو فضل ماله أو)0)) احتياله فقد وجب 

اخلروج عليه.

ومن كان له زرع أو غريه من املنافع اآلتية يف فصول متعاقبة فإىل حضور)))) 

))) سقط من: د.

))) يف أ: فيكون.
))) سقط من: أ، ب.

))) يف د: وإذا.
)5) يف أ: يلزمه بنفقة.

))) سقط من: د.
)7) يف د: ما.

))) سقط من: د.
)9) يف ج: و.

)0)) يف د: و.
)))) يف د: حصول.



((7 ر�سالة في الجهاد

فصله ولو قيل: إن العربة إىل حد رجوعه وضامن رزقه عىل اهلل تعاىل فغري خارج 
يف الرأي من صوابه لكن هذا ال يقوى عليه إال من توكل عىل اهلل حق توكله 
سريهتم  عىل  اطلع  من  طريقتهم)))  باستقراء  يعرفه  كام  الصحابة  معتمد  وعليه 

وليس العوام من ذلك يف يشء.

سالح))) أو آنية أو رثة  أو  كسوة  أو  قلت له: ومن كان له }من))){ حيوان 
بغري  اخلروج  عىل  }به))){  لقدر  منه  باع  لو  }إن)5){  فضال))) عن كفايته ما 

مرضة تلحقه أيلزمه أن يبيع }منه)7){ وخيرج؟.

قال: هكذا عندي وكذلك يف األثر.

قلت له: فإن كان عنده ما يستغني عنه من املصاحف القرآنية والكتب الفقهية 
الدواوين  أو  اآللة  كتب  من  غريها  أو  الدينية  العلوم  أو  الزهد  جملدات  أو))) 

خلروجه)0))؟. وحيتاج  يلزمه  ما  منها  الشعرية هل يلزمه }أن)9){ يبيع 

حلاجة)))) اخللق  أو  دينه  قال: هكذا عندي وما حيتاج إليه }منها)))){ ألمر 

))) يف د: طريقهم.
))) سقط من: د.

))) يف أ: حيوان وكسوة وسالح.
))) يف أ، ب: فضل.

)5) سقط من: أ، ب، د.
))) سقط من: ج.
)7) سقط من: د.

))) يف أ: و.
)9) سقط من: د.

)0)) عبارة النسختني أ، ب: هل يلزمه بيع ما حيتاج منه خلروجه.
)))) سقط من: ج.
)))) يف أ: بحاجة.



تمهيد قواعد الإيمان (((

إليه يف حينه أو ملطالعة إن دعت احلاجة إليه فال يلزمه))) }بيعه))){ إن))) كان 
فلتعترب)5). ذلك  ال يستغني بدونه وقد ختتلف منازل }الناس))){ يف 

قلت له: فإن كان إذا باع أو رهن من أصل ماله يبقى معه من الغلة ما يكفي 
ذلك؟. أيلزمه  حوله  متام  إىل  ملن يلزمه }من))){ عياله 

قال: نعم هكذا قيل وعندي أنه كذلك.

قلت له: فإن كانت له دراهم قد جعلها رأس ماله وال غنية له بدوهنا يف حاله 
أيلزمه اخلروج هبا أم)7) تكون بمنزلة األصول فيعذر؟.

قوالن حكى ذلك الصبحي. فهام  قال: قد قيل }فيه))){ بالوجهني 

قلت له: فإن احتاج إىل التزويج منها أيكون ذلك من عذره)9)؟.

قال: هكذا قيل وعندي أنه موضع اختالف)0)) كام قيل به)))) يف مسألة احلج.

قلت له: فإن عدم املال }فهل)))){ جيب عليه اخلروج باالحتيال))))؟.

))) يف أ، ب: يلزم.
))) سقط من: د.

))) يف د: إذا.
))) سقط من: د.

)5) يف أ، ب: فلنعتربه.
))) سقط من: د.

)7) يف د: أو.
))) سقط من: د.

)9) يف د: عذر.
)0)) يف أ: اإلختالف.

)))) يف د: أنه.
)))) زيادة يف: د.

)))) يف د: باالختيار.



((9 ر�سالة في الجهاد

بلزومه وعسى أن خيتلف فيه كام خيتلف يف مسألة احلج  قال: }قد))){ قيل 
لكن إذا كان االحتيال بغري الدين فهو املراد فإن))) كان بدين فقد مىض }من))){ 
عارية  للجهاد  دروعا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  استعار  وقد  اإلعادة  عن  يغني  ما  فيه  القول 
مضمونة))) فلم يمنعه ذلك من الغزو والضامنة والدين سواء باملعنى. واهلل أعلم 

فلينظر)5) فيه.

  

))) سقط من: د.
))) يف أ: وإن.

))) سقط من: ج.
))) عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص استعار منه أدراعا يوم حنني فقال: أغصب 

يا حممد؟ فقال: ال بل عارية مضمونة«.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اإلجارة باب يف تضمني العارية ))/)9)، رقم ))5)(، واإلمام   
أمحد يف مسنده ))/00)، رقم 7))5)(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب العارية باب تضمني 
العارية ))/09)، رقم )577(، وابن حبان يف صحيحه كتاب السري باب اخلروج وكيفية اجلهاد 
املعجم  يف  والطرباين   ،)((00 رقم   ،5(/(( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)(7(0 رقم   ،((/(((
العارية مؤداة  باب  العارية  الكربى كتاب  السنن  الكبري ))/57)، رقم 9)))(، والبيهقي يف 

))/))، رقم 55)))).
)5) يف أ، ب: فينظر.



تمهيد قواعد الإيمان ((0

الف�سل الثالث

فيما يجوز لالإمام جبر الرعية عليه

قلت له: واإلمام العدل هل جيوز له اجلرب عىل اجلهاد يف سبيل اهلل إذا احتاج 
إىل ذلك أم ال؟.

له ذلك حتى يف الرشاة ألن الناس  ليس  إنه  قال: اهلل أعلم و}قد))){ قيل: 
اإلمام  حق  أمناء عىل دينهم واهلل هو الرقيب عليهم وليس }هذا اجلهاد))){ من 

عليهم وإنام هو من حق اهلل.

اجلهاد  كان  إذا  ويف قول آخر: فيجوز له جرب الرشاة دون }سائر))){ الرعية 
الزما.

ويف قول ثالث: فيجوز جرب الرشاة والرعية }مجيعا))){ يف الدفاع خاصة إذا 
كان واجبا.

اإلسالم  وإغاثة  العدو  نكاية  هبم  اإلمام  رجا  إذا  فجوازه  رابع:  قول  ويف 
ومحاية املرص.

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.



((( ر�سالة في الجهاد

العدو عددا  كانوا كنصف  إن  الدفاع  فيجوز جربهم يف  قول خامس:  ويف 
وعدة.

ويف قول سادس: جوازه يف الدفع إن كان كنصف العدو عددا وعدة وقد 
أمنوا من بعضهم بعض الغدر واخللف واخليانة والطمع وقبول الرشوة ولعل 

هذا ال يوجد يف غري أهل الوالية.

ويف قول سابع: إن له اجلرب عىل اجلهاد كام له اجلرب عىل الدفاع ألن اجلهاد يف 
موضع لزومه فريضة وتارك الفرض لغري عذر جيرب عىل فعله.

يلزم  وال  مرصه  يف  }ذلك))){  كان  إن  له  مما  ذلك  إن  ثامن:  قول  ويف 
غريه. مرص  إىل  }الناس))){ اخلروج 

يكفي جلهاد عدوه  ما  والعسكر  الرشاة  ويف قول تاسع: إن كان }له))){ من 
فليس له جرب الرعية وإال جاز ذلك لوجوب نرصه وكله من قول املسلمني.

قلت له: وما معنى اجلرب اجلائز فعله لإلمام ها هنا؟ وهل من دليل عليه؟ 
وأهيام األفضل))) له فعله أو)5) تركه؟.

قال: أما معنى اجلرب فهو إلزام اخلروج وعقوبة املتخلف عنه لغري عذر وأما 
يف  وهن  وال  ال خياف }من)7){ فساد  اجلرب  بيان األفضل فإن }كان))){ برتك 

))) سقط من: أ، ب.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.
))) يف أ: أفضل.

)5) يف د: و.
))) سقط من: د.
)7) سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

األمر وال فشل يف الدولة وال تضييع للرعية))) فرتك اجلرب أوىل ألنه األحوط يف 
دين املوىل.

وأما القول برتك اجلرب مطلقا ولو أدى إىل فساد األمر واضمحالل الدولة 
}إىل  شاهق  من  بدينهم  يفرون  الذين  الفقهاء  زهاد  قول  فهو  اإلمامة  وبطالن 
وال  راسخ  أصل  اإلسالمية  الدولة  إقامة  إىل  النظر  يف  هلم  وليس  شاهق))){ 
فرع باسق وقد غاب عنهم أن ما وقعوا فيه من فساد الدولة أعظم مما هربوا منه 

وأرض عىل اإلسالم وأهله.

والضبط  اإليالة  يف  النظر  أهل  إليه  والدعاة  تعاىل  اهلل  بأمر  القّوام  وأما 
للماملك اإلسالمية بعظيم اإليالة }فهم))){ يأبون))) ذلك وال يرونه ألنه مؤد 
}هذا)5){  مثل  ولكن  العدل  طريق  وتعويج  امللك  نظام  انحالل  إىل  شك  وال 
املقامات  أهل  إال  له  يتصدى  وال  حيسنه  يكاد  ال  اهلائل  واملقام  اجلليل  احلكم 
العظيمة كسليامن بن داود عليه السالم ملا خرج اهلدهد بغري  العلية واملناصب 

أمره قال: ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)))﴾.

ومن كانت هذه حالته يف العقوبات مع الطري وهو من غري املكلفني فام ظنك 
يف  الزهاد  طريقة  سلك  ولو  املخالفني  العصاة  يف  منه)7){  يكون  }وبام  به 

))) يف د: يف الرعية.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.

))) يف أ، ب، ج: يأتون.
)5) سقط من: د.

))) النمل ))
)7) سقط من: ج.



((( ر�سالة في الجهاد

التخفيف عىل العباد ملا استجاز))) أن حيرش له اجلن واإلنس والطري فهم يوزعون 

وال يكون احلرش إال بأمره وهو من اهليبة العظيمة بحيث ال جيرس))) أحد عن 

التخلف عنه لعظم إيالته فيهم وقهره، فانظر كيف وصفه اهلل بذلك وقد أثنى 

يف كل يشء. القدوة  هم  عليه هنالك وأنبياء اهلل }تعاىل))){ ورسله 

وقد سمعت بام جرى من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الثالثة املتخلفني عنه يف غزوة 

أمية فهجرهم  الربيع وهالل))) بن  تبوك وهم كعب))) بن مالك ومرارة)5) بن 

وأمر الناس هبجرهم }واعتزاهلم)7){ وباعتزال))) نسائهم حتى ضاقت عليهم 

الغزاة  بام رحبت، وأي عقوبة أعظم من هذه وأوجع وما كانت هذه  األرض 

دفاعا وإنام هي جهاد فهو الدليل عىل جواز ذلك يف اجلهاد والدفاع مجيعًا.

ثم إن اجلهاد فرض كفاية وقد حصلت الكفاية عن هؤالء الثالثة بخروج 

))) يف د: استخار.
))) يف د: حيرش.
))) زيادة يف: د.

))) كعب بن مالك بن عمرو بن القني األنصاري السلمي اخلزرجي: صحايب من أكابر الشعراء من 
أهل املدينة اشتهر يف اجلاهلية وكان يف اإلسالم من شعراء النبيملسو هيلع هللا ىلص وشهد أكثر الوقائع ثم كان 
من أصحاب عثامن وأنجده يوم الثورة وحرض األنصار عىل نرصته وملا قتل عثامن قعد عن نرصة 

عيل فلم يشهد حروبه وعمي يف آخر عمره وعاش سبعا وسبعني سنة تويف سنة 50 هـ.
)5) مرارة بن الربيع األنصاري األويس من بني عمرو بن عوف ويقال إن أصله من قضاعة حالف بني 

عمرو بن عوف صحايب مشهور شهد بدرا وهو أحد الثالثة الذين تاب اهلل عليهم.
))) هالل بن أمية بن عامر بن قيس األنصاري الواقفي من بني واقف شهد بدرا وأحدا وكان قديم 
الذي  الثالثة  أحد  وهو  الفتح  يوم  رايتهم  معه  وكانت  واقف  بني  أصنام  يكرس  وكان  اإلسالم 

ختلفوا عن غزوة تبوك وهو الذي قذف امرأته برشيك ابن السحامء.
)7) سقط من: أ، ب، د.

))) يف ج: واعتزال.



تمهيد قواعد الإيمان (((

بذلك فدل  يعذرهم  فلم  منهم  به  أقوم  قائم  وأي  وأصحابه  }النبي))){ ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل جواز العقوبة للمتخلف ولو حصلت الكفاية بغريه.

الفرض عنه  فقد سقط  بغريه)))  الكفاية  أن من حصلت  األثر:  قواعد  ويف 
الوسيلة إذا دعاهم اإلمام  يف  وهذا يقتيض جواز العقوبة }للمتخلف))){ حتى 
لذلك وما جازت العقوبة عليه فقد ثبت معنى اجلرب فيه فليتأمل فإنه))) بحث 

غريب.

وقد كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هو املقدم يف أمور السياسة واملشهود 
له هبا وكان ال يضع الّدرة من يده، ومن عظيم إيالته وهو يف مرض املوت أمره 
إىل  اإلمامة  عىل  يتفقوا  مل  إذا  الشورى  }أصحاب)5){  الستة  أعناق  برضب 
ثالث وبمثلها قتل املنافق الذي جاء إليه يطلب))) احلكم بعد حكم النبيملسو هيلع هللا ىلص من 
غري أن يستأذن الرسول يف ذلك وقد كان اإلمامان: املهنا بن جيفر ونارص)7) بن 

مرشد يف أهل عامن هلم اليد الطوىل يف السياسة وقد علمت بام هلام من الشأن.

وباجلملة: فإنه ال يرتك هذا ويتساهل فيه إمام))) قط إال وهنت كلمته وقوي 
عليه خصمه ووصف بالعجز ووسم بإضاعة احلزم وكان أهاًل للعزل ألن ذلك 

))) سقط من: د.
))) يف د: لغريه.
))) زيادة يف: د.

))) يف د: منه.
)5) سقط من: أ، ب.

))) يف أ: ليطلب.
تقدمت ترمجته يف  اليعربية  الدولة  اليعريب مؤسس  بن مالك  )7) اإلمام نارص بن مرشد بن سلطان 

هامش اجلزء الثاين. 
))) يف د: ويتساهل يف أيام.



((5 ر�سالة في الجهاد

يسقط هيبته وجيرئ عليه خصمه. }واهلل أعلم))){.

قلت له: ومن استنفره اإلمام وألزمه اخلروج فاعتذر بام حيتمل صدقه وكذبه 
أيلزم اإلمام أن يعذره؟.

قال: اهلل أعلم ويف األثر: أن القول يف ذلك قوله وليس عليه يف ذلك بينه فإن 
يف الزكاة وال أعلم يف هذا الفصل  به  قيل  كام  قوالن  حتليفه  أهتم }جاز))){ يف 

بني فقهائنا اختالفا.

قلت له: فهذه املسألة كأهنا إمجاعية)))؟.

قال: اهلل أعلم ولوال ثبوت ما دل عىل غريه يف كتاب اهلل }تعاىل))){ لقلت 
بذلك ولكن يمنع منه عتاب اهلل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف إذنه بالقعود)5) للمعتذرين ما 

مل يتبني صدقهم قال اهلل تعاىل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ)))﴾.

له  يتبني  أن  قبل  هلم  بالقعود)7)  وإذنه  معذرهتم  قبول  جعل  كيف  فانظر 
صدقهم مما يعاتب عليه ويالم بمثله، وانظر إىل عظيم منزلته عند ربه صلوات 
اهلل عليه أن قدم العفو عنه قبل العتاب ولو كان قبول عذرهم مما يلزم ملا كان 

لالئمة والعتاب حمل لكنه ليس كذلك.

))) زيادة يف: د.
))) سقط من: د.

))) يف د: إجتامعية.
))) سقط من: ب.
)5) يف د: بالعقوبة.

))) التوبة ))
)7) يف د: بالعقوبة.



تمهيد قواعد الإيمان (((

بل هو مما ينبغي التثبت فيه حتى يتبني صدق العذر هلم ألهنم يف حمل الدعوى 
إذا أتوا بخالف الظاهر فله أن ال يأذن هلم بالقعود))) حتى يتبني له العذر إن كان 
مما))) يمكن االطالع عليه وإال فاالستدالل بالقرائن واألحوال فهو))) املأمور 

به بظاهر اآلية.

وإن كان ال يوجد هذا عن األشياخ فإنه من قول اهلل تعاىل ومن دليل كتابه 
فانظر لنفسك أي القولني تعتمد وليس األول بضعيف فإنه الثابت من فعلهملسو هيلع هللا ىلص 
وإياه اعتمد الفقهاء ولكن ظهر أن غريه أحزم وأنفع))) يف باب السياسة وأوىل 

يف حكم اإليالة كام أرشد إليه يف اآلية الرشيفة.

قلت له: وهل يلزم اإلمام التسوية بني الرعية إذا استنفرهم جلهاد أو دفاع أم 
جيوز له أن يستنفر طائفة منهم ويرتك األخرى؟.

قال: إن له النظر يف ذلك وال يلزم)5) اشرتاط التسوية فله أن يأمر عىل من يشاء 
منهم ويرتك اآلخرين بحسب املصالح وهكذا يف األثر وبه رصح }العالمة))){ 

وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ﴿ې  تعاىل:  بقوله  مستدال  الصبحي 
فعله)))  من  الثابت  وهو  اآلية  ېئ)7)﴾  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ملسو هيلع هللا ىلص وعىل ذلك مىض اخللفاء من بعده.

))) يف د: بالعقوبة.
))) يف د: ممن.

))) يف أ، ب: هو.
))) يف د: أنفع وأحزم.

)5) يف ب: يلتزم، ويف د: يلزمه.
))) سقط من: د.

)7) التوبة )))
))) يف د: قوله.



((7 ر�سالة في الجهاد

قلت له: ومن وجب عليه اجلهاد بنفسه وماله فأقام من خيرج عنه من الرشاة 
أجيزيه ذلك يف حاله؟.

ينحط  ال  الفرض  ألن  خيرج  أن  وعليه  جيزيه  ال  ذلك  إن  قيل:  قد  قال: 
إن  نقول:  الصبحي جزاه اهلل خريا لكن  العالمة  بذلك  قال  بغريه  }عنه))){ 
عذره اإلمام ورأى خروج غريه عنه بدال منه أصلح جاز ذلك نظرا يف املصالح 

كام سبق يف املسألة األوىل.

بعد  أيلزمه  بنفسه  اجلهاد  عن  عذر  }له))){  كان  إن)))  فالغني  له:  قلت 
ذلك يشء يف ماله جيوز))) أن حيكم به عليه؟.

اإلمام  رأى  إذا  االختالف  من  يتعرى  ال  أن  وعسى  ذلك  يل  يبني  ال  قال: 
ذلك؟.

ألصحابنا  فيه  وما  هذا  من  يشء  عىل  دل)5)  ما  األصول  يف  فهل  له:  قلت 
وغريهم من قول؟.

قال: اهلل أعلم ويف مسألة العالمة الصبحي ما دل عىل ذلك وال بأس بإيرادها 
يف هذا املوضع كلها فهذا لفظها بعينه: 

وإذا قدم جنود البغاة إىل عامن وصارت يف بر عامن وخيف استباحة احلريم 
عىل  الرعية  جرب  لإلمام  جيوز  هل  األموال  وهنب  النساء  وسبي  النفوس  وقتل 

جهادهم؟.

))) زيادة يف: د.
))) يف د: إذا.

))) سقط من: د.
))) يف د: أجيوز.

)5) يف أ، ب: يدل.



تمهيد قواعد الإيمان (((

به  يقيم)))  مما  شيئا  يده))){  }يف  اإلمام  املال ومل جيد  بيت  إن عدم  أرأيت 
الدولة هل جيوز له أن يأخذ من الرعية بقدر مؤنة الدولة عىل سبيل القرض أو 

عىل غري سبيل القرض؟.

قال: قد قال اهلل تعاىل: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۈ)))﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
اهلل  به وبرسوله واجلهاد يف سبيل  اإليامن  العذاب  النجاة من  فجعل اهلل رشط 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  وقال:  بذلك  الثواب  نيل  وجعل  واألنفس  باألموال 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)))﴾.

فالدفع واجب عىل كل حر مسلم عاقل وواجب يف املال والنفس واليوم عامن 
واجب فيها الدفع واإلمام إذا احتاج للنارصين وإىل املعونة بالقيام من النارصين 
فواجب عليهم أن يمتثلوا أمره وقد جعل اهلل فريضتني مشرتك وجوهبام يف املال 
والنفس ومها احلج واجلهاد، فإن كان يف نظر اإلمام واملسلمني أن جيرب عىل حرب 
منهم ما ال بد له فيهم  يأخذ  هذا العدو ودفعه فجائز له }ذلك وجائز له)5){ أن 

ملصاحلهم للقيام))) بمؤنتهم وفيام حيتاجون إليه من محولتهم باحلق والعدل.

وعندي أن هذا العدو طالب للنفس واملال ومراده خراب احلال فمدافعته)7) 

))) سقط من: ج.
))) يف أ، ب: يقوم.

))) الصف 0)-))
))) البقرة 90)

)5) سقط من: ج.
))) يف أ، ب: بالقيام.
)7) يف ج: ومدافعته.



((9 ر�سالة في الجهاد

باملال والنفس))) واجب والزم عىل كل قادر فليفعل ذلك حقا وعدال وامتثاال 
ألمر اإلمام واملسلمني. واهلل أعلم. انتهى.

من  دره  وهلل  كالمه  تأصيل  يف  فانظر  بطوهلا  هنا  }ها))){  أوردناها  وقد 
فقيه ماهر أن مهد أصل املسألة عىل ما يطابق اآلية الرشيفة من ثبوت الفرض 
املايل الواجب إخراجه يف اجلهاد ثم رتب عليه جوازه يف مسألة الدفاع التي هو 
بصددها ألن الدفع نوع من اجلهاد فيشمله ما ثبت بالنص يف جنسه لدخوله يف 

مجلته.

املؤن  من  إليه  حيتاج  ما  أخذ  الدفاعية  املسألة  هذه  يف  الصبحي  أجاز  وقد 
واحلامئل من أموال الرعية إذا دعت احلاجة إليها وخرج جواز ذلك من وجوبه 
عليهم يف اجلهاد استدالال باآليات))) الرشيفة ألن الدفاع يذكر فيه باخلصوص 
يشء مفرتض يف كتاب اهلل تعاىل إال أنه نوع جهاد وقد ثبتت الفريضة املالية يف 
معنى  }من))){  أن هذا مما يشمله  يدل عىل  بذلك  تقرر واستدالله  اجلهاد كام 

اآليات الرشيفة فهو من مجلة املكلف به واملفرتض عليهم.

ولبعض املفرسين مثل هذا القول قال يف )املجمع(: وهذا يدل عىل أن اجلهاد 
بالنفس واملال واجب عىل من استطاع هبام ومن مل يستطع عىل الوجهني فعليه أن 

جياهد بام استطاع. انتهى.

قلت له: وكأن هذا األصل يشمل)5) من عذر عن اجلهاد فال فرق فيه بني 

))) يف أ: بالنفس واملال.
))) سقط من: ج.

))) يف أ: واستدالال هلم باآليات.
))) سقط من: أ، ب.

)5) يف د: يشتمل.



تمهيد قواعد الإيمان ((0

}القول  يصح  وكيف  األصحاء؟  من  وغريهم  واملريض  واألعرج  األعمى 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعاىل:  قوله  بعد  به))){ 

ژ ڑ)))﴾؟.

قال))): اهلل أعلم وعىل قياد هذا القول فوجهه ليس عىل هؤالء املعذورين 
الفريضة  وبقيت  هبم  الرضر  ولوجود  الغزو  عن  بأنفسهم  التخلف  يف  حرج 

املالية بحاهلا ال عذر منها وقد دعي اجلميع إليها يف قوله تعاىل: ﴿ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې)))﴾ فهذا موضع وجوب اإلنفاق املدعو إليه عىل 

هذا القول.

قلت له: وعىل قياد هذا الرأي فيجوز لإلمام أن يأمر الغني الواحد }يف جهاد 
يقيم))){ إقامة)7) عرشة من الرجال أو ما زاد أو نقص  أو دفاع الواحد)5){}أن 
بحسب السعة من ماله فيلزمه نفقتهم ورواحلهم إذا احتاج اإلمام إىل ذلك يف 

جهاد أو دفاع؟.

ابن  عن  الصبحي  حكاه  وقد  القول  هذا  عىل  عندي)))  خيرج  هكذا  قال: 
بأعباء  عنده مال)0)) كثري يقوم  كان  من  }أن)9){  جعفر قال: وكذلك حفظنا 

))) سقط من: د.
))) النور ))

))) يف أ، ب: قلت.
))) حممد ))

)5) سقط من: أ، ب، د.
))) سقط من: أ، ب، ج.
)7) يف أ، ب، ج: بإقامة.

))) يف د: هكذا عندي خيرج.
)9) سقط من: د.

)0)) يف أ زيادة بعد مال: عظيم.



((( ر�سالة في الجهاد

رجال خيرجون يف دولة املسلمني لدفع العدو فاملوجود يف جامع))) ابن جعفر 
أن عليه ذلك وهو من الالزم. انتهى بلفظه.

وهو إن أفتى به ها هنا يف مسألة الدفع ألن الدفع نوع من اجلهاد ال غري كام 
تقرر)))  له كام  ما يشمله  له  بام سئل عنه فيخرج  املجيب  يعتني  بيانه وإنام  سبق 

البيان فيه وكل جهاد الزم فهذا حكمه كام تقتضيه األصول.

قلت له: فإن رأى اإلمام أخذ املال من قوم وإقامة آخرين }به))){ أغنى))) 
لإلسالم وأنكى للعدو أجيوز له استعامل ذلك؟.

أخذه  اجلائز  قال: هكذا عندي عىل هذا القول إذا مل يأخذ }منهم)5){ فوق 
منهم وهو الناظر يف مصالح اإلسالم واملؤمتن عليها.

قلت له: فيجوز له عىل هذا أخذ اإلبل واخليل واحلمري باجلرب إذا احتاج إىل 
ذلك للركوب أو حلمل اجلهاز؟.

قال: قد جاء األثر عن السلف واخللف بجوازه إن مل جيد غنية عنه بدونه 
وعليه هلم كراء املثل بنظر العدول وقيل: إن لزمهم ذلك فال كراء هلم يف موضع 
عليه  يقدر  من  عىل  واجب  والدفاع  اجلهاد  يف  املال  بذل  ألن  عليهم  وجوبه 
}كله)7){  ذلك  من  باملنع  وقيل:  سواء،  األموال  حكم  يف  وغريها  واحليوان))) 

))) راجع تعريف كتاب اجلامع البن جعفر يف هامش اجلزء الثاين.
))) يف د: ما يشمله أصوله عام تقرر.

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب: أعز.

)5) زيادة يف: د.
))) يف أ: من احليوان.

)7) سقط من: ج.



تمهيد قواعد الإيمان (((

فهي أقوال ثالثة فإن))) حكم اإلمام بيشء منها جاز وثبت.

قلت له: فام احتاج إليه يف جهاده أو دفاعه من طعام لدوابه أو لقومه فلم 
جيده إال بالغالء املفرط وتعني الرضر بذلك عىل اجليش ما يصنع به؟.

قال: فيشرتيه بام اتفق من الثمن وال جرب له فيه، ويف قول آخر: فيجوز أخذه 
بالقرض إذا اضطر إليه ويف قول ثالث: فيجوز أخذه بقيمة العدول كام قيل به يف 
كراء الدواب، ويف قول رابع: فإن عىل األغنياء بذله يف وقت لزوم اجلهاد به ولو 
بغري قيمة كام لزمهم يف غريه من املال الواجب إنفاقه))) يف اجلهاد فرضًا وأيام))) 
رأى اإلمام من هذا فغري خارج من الصواب يف رأي وال دين فعسى))) اهلل أن 

يغني عن)5) أكثر هذه األوجه الرضورية))) إمام املسلمني.

وقال بعض الفقهاء: إن مثل هذه األوجه ختتص بموضع الرضورة فمحلها 
إذا كان العدو هو اخلارج عىل اإلمام واملخوف منه عىل الدولة ال إن كان اخلارج 
يف سائر  ال  كله  الدفاع  باب  يف  ذلك  هو اإلمام، ويف قول آخر: }إن)7){ جواز 
وأعدهلا  اجلهاد)0)) وأصحها  }باب)9){  كلها سائغة))) يف  اآلراء  وهذه  اجلهاد 
وأقرهبا إىل اهلدى ما ثبت االستدالل عليه من كتاب اهلل تعاىل أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

))) يف د: فام.
))) يف د: إنفاذه.

))) يف د: وأما.
))) يف د: وعسى.

)5) يف د: عىل.
))) يف د: الرضورة.

)7) سقط من: د.
))) يف ج، د: شائعة.

)9) سقط من: د.
)0)) يف أ، ب: االجتهاد.
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أو إمجاع األمة املحقة وال شك يف ذلك.

عمومه  عىل  دل  ما  الباب)))  هذا  يف  تعاىل  اهلل  قول  }من))){  مىض  وقد 
فتخصيصه ببعض األنواع))) حمتاج إىل دليل آخر من كتاب أو سنة ولن نجد))) 

فيهام ذلك وهو)5) موضع اختالف يف الرأي فال جيتمع عليه.

قلت له: وهل من وجه قيل به))) بجواز األخذ كذلك)7) من مال غائب أو 
يتيم أو معتوه أو امرأة؟.

قال: هذا موضع التخصيص اتفاقًا فإنه ال وجه جلوازه يف باب اجلهاد أصال 
وال يف كل ما))) جاز أن يطلق اسم الدفاع عليه ولكنه خمصوص بموضع واحد 
من  لإلمام  تكن  ومل  املسلمني  عىل  منه  وخيف  املرص  العدو  غيّش  إن)9)  وهو 
العساكر واجلنود ما يكفي للدفاع واحلامية فقد خيتلف يف هذا املوضع، قيل: إن 
الدفاع جيب عىل من وجب اجلهاد عليه فال سبيل عىل مال امرأة أو)0)) صبي }أو 

غائب إذ ال دفاع عليهم. وال  جمنون  معتوه)))){ وال 

ويف قول آخر: فيجوز أن يؤخذ من أمواهلم كام يؤخذ من أموال غريهم إذا 

))) سقط من: د.
))) يف د: يف هذه اآليات.

))) يف ب: العموم.
))) يف أ، ب: جتد، ويف د: جيد.

)5) يف د: ويف ز
))) يف أ، ب، د: فيه.

)7) يف د: لذلك.
))) يف ج: وال يف كلها.

)9) يف أ، ب، د: إذا.

)0)) يف أ، ب: وال.
)))) سقط من: أ، ب، د.
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كان ذلك دفاعا عن))) اجلميع فقد أجاز الفقهاء أن يدافع بيشء من أموال هؤالء 
للدفاع  ذلك  وجواز  املصالح  يف  نظرًا  وأمواهلم)))  أنفسهم  لسالمة  املذكورين 
وأكبت  للعدو  وأنكى  لإلسالم  أعز  ألمواهلم  واحلامية  والذب  عنهم  بالقتال 
أوىل كام نطق به األثر وأنه لصحيح  للبغاة وأرىض هلل تعاىل }فهو))){ باجلواز 

يف النظر.

من  فهل  املوضع  هذا  يف  هؤالء  مال  من  أجازه  من  قول  وعىل  له:  قلت 
إذا خيف عليها  املساجد واملدارس واألوقاف)))  أموال  أيضًا ألخذه من  وجه 
يف  منها  يشء  يوضع  وال  وتوكل  وتبدل  حتاز  أن  املرص  عىل  العدو  ظهر)5)  إن 

حمله؟.

ماهلا  من  بالبعض  يدفع  أن  أجيز  وقد  كام سبق  فيها  فاالختالف  نعم  قال: 
لسالمة األكثر فاألخذ منها للحامية بالسيف أوىل وأظهر.

كفت)))  من  املتأخرون  األشياخ  به  عمل  ما  القبيل  هذا  ومن  له:  قلت 
األفالج)7) ملدافعة السلطان اجلائر هبا عن الرعية يف موضع اخلوف عليها وفيها 
الغائب واليتيم والوقف وغريه، وقد أجازوه عىل اجلميع ويرفع ذلك عن الشيخ 

أمحد بن مفرج))).

))) يف د: عىل.
))) يف د: لسالمة أمواهلم وأنفسهم.

))) سقط من: د.
))) يف د: والوقوفات.

)5) يف ج: إذا ظفر.
))) كفت الفلج منعه من أهله وقعده ملغرم أصابه. )حممد بن شامس(.

)7) راجع تعريف الفلج يف هامش اجلزء الثالث.
))) الشيخ العالمة أمحد بن مفرج بن أمحد بن مفرج بن أمحد اليحمدي األزدي من علامء القرن التاسع 
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قال: هكذا قيل: إهنم عملوا بذلك))) يف دفع اجلبار ببعض املال وقاس عليها 
اهلل  جزاه  قوله  من  حسنًا  هذا)))  فكان  قتال)))  بال  لدفعه  ذلك  جواز  الصبحي 

خريًا عن املسلمني))).

}أن  جيوز  فهل  وتكفت  األفالج  له  تقعد  أن  هذا  من  جاز  وما  له:  قلت 
أصول األموال فيسلم))) كل واحد)7) عىل قدر أصل ماله؟. جتعل)5){ عىل 

منهاج  كتاب  قال: هكذا قيل ورصح به الصبحي حتى قال))): }إن)9){ يف 
مل  إذا  يملك  ما  قدر  }عىل)))){  منه  ليؤخذ  بيته  يقّوم  الرجل  أن  العدل)0)) 

جيحف بمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله. انتهى واللفظ له.

قلت له: وإذا جاز أن يكون ذلك عىل األصول بقدر القيمة فهال)))) جيوز أن 
يكون عىل قدر الغلة فيرتتب)))) يف أخذه عىل ذلك؟.

اهلجري تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء التاسع.
))) يف د: ذلك.

))) يف أ، د: لدفعه بالقتال.
))) يف د: هو.

))) يف أ، ب: جزاه اهلل عن املسلمني خريا.
)5) سقط من: د.

))) يف أ، ب، ج: يسلم.
)7) يف أ، ب، ج: أحد.

))) يف أ، ب، ج: ورصح الصبحي به قال: حتى.
)9) سقط من: د.

املتوىف سنة  البهلوي  املعد  بن  اهلل  عبد  بن  بن سعيد  العالمة عمر  للشيخ  العدل  منهاج  كتاب   ((0(
009) هـ تقدم التعريف به يف هامش اجلزء الثاين.

)))) سقط من: د.
)))) يف د: فال.

)))) يف د: فريتب.
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قال: هكذا عندي إن كان يف دفع بامل أو بحامية وقتال فكله سواء.

قلت له: فالتجارة والنقود هل جيوز أن تشارك األصول يف ذلك فيكون هلا 
حكمها؟.

قال: هكذا عندي وإن مل أجده عن غريي ولكني ال أرى حكم األموال يف 
العدل إال عىل سواء يف ذلك فبأي معنى يلزم األصول ما ال يلزم غريها من ذلك 

من غري دليل وال حجة توجبه.

قلت له: فاحليوان والعروض كذلك؟.

قال: هكذا يظهر يل يف ذلك.

قلت له: وألي معنى خصت األصول يف األثر بذلك؟.

ونظرهم  أكثر  إليها  فالتفاهتم  عامن  أهل  عند  األموال  معظم  ألهنا)))  قال: 
إليها يف اللوازم أوفر حتى كأهنم مل يعتدوا بغريها لقلته وكثرهتا فاالشتغال بام))) 

ال طائل حتته أوىل وإنام ذكرناه لبيان اجلواز وطردًا للقاعدة. واهلل أعلم.

قلت له: وهل ملا عمل به هؤالء األشياخ من جواز الدفاع بيشء من األموال 
أصل يف السنة أم كيف الوجه فيه؟.

يدفع للمرشكني  أن  قال: اهلل أعلم وقد روي أن))) النبيملسو هيلع هللا ىلص: »}قد))){ أراد 
فاحتج به عىل جواز ذلك  الثلث من أثامرها)5)«  عن املدينة املرشفة صلحا عىل 

))) يف د: إهنا.
))) يف د: هبا.

))) يف أ، ب: وقد يروى.
))) سقط من: ج.

ثم  غطفان  وبني  بينه  صلح  بعقد  هم  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  كيف  املغازي  يف  إسحاق  ابن  ذكر   (5(
عدل عن ذلك وهذا الذي ذكره مل أجده بتفصيله يف رواية مسنده متصلة مرفوعة أو موقوفة وإن 
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يفعله  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  يرد  مل  مل يكن جائزا  لو  ألنه  }إليه))){  الرضورة  يف موضع 
واملدينة مرص جامع ومل جتد مرصا خيلو من أحد ال يملك أمره غالبا وما كان 
تركه الصلح لعدم جوازه ولكن))) ملا ظهر له من))) شدة من))) أصحابه وجراءة 

البأس. وشدة  اخلصم  بكثرة  مباالهتم  وعدم  العدو  }منهم)5){ عىل 

أشارت بعض الروايات إىل ذلك إال أهنا جاءت جمملة ومل تفصل كرواية ابن إسحاق.
قال ابن إسحاق وهو يتكلم عن غزوة اخلندق: فلام اشتد عىل الناس البالء بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   
بن شهاب  اهلل  عبيد  بن  بن مسلم  حممد  أهتم عن  قتادة ومن ال  بن  بن عمر  حدثني عاصم  كام 
الزهري إىل عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر واىل احلارث بن عوف بن أيب حارثة املري ومها 
قائدا غطفان فأعطامها ثلث ثامر املدينة عىل أن يرجعا بمن معهام عنه وعن أصحابه فجرى بينه 

وبينهام الصلح حتى كتبوا الكتاب ومل تقع الشهادة وال عزيمة الصلح إال املراوضة يف ذلك.
فلام أراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يفعل بعث إىل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر هلام ذلك واستشارمها   
فيه فقاال له: يا رسول اهلل أمرا نحبه فنصنعه أم شيئا أمرك اهلل به ال بد لنا من العمل به أم شيئا 

تصنعه لنا؟.
قال: بل يشء أصنعه لكم واهلل ما اصنع ذلك إال ألنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة   
وكالبوكم من كل جانب فأردت أن اكرس عنكم من شوكتهم إىل أمر ما فقال له سعد بن معاذ: يا 
رسول اهلل قد كنا نحن وهؤالء القوم عىل الرشك باهلل وعبادة األوثان ال نعبد اهلل وال نعرفه وهم 
له وأعزنا  أكرمنا اهلل باإلسالم وهدانا  بيعا أفحني  أو  يأكلوا منها ثمرة إال قرى  أن  ال يطمعون 
بك وبه نعطيهم أموالنا واهلل ما لنا هبذا من حاجة واهلل ال نعطيهم إال السيف حتى حيكم اهلل بيننا 

وبينهم.
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم   

قال: ليجهدوا علينا.
رقم   ،((7/5( قريظة  وبني  األحزاب  وقعة  املغازي  كتاب  مصنفه  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   

7)97(، وابن هشام يف السرية النبوية ))/0))(، والطربي يف التاريخ ))/)9).
))) سقط من: ج.
))) يف ج: ولكنه.

))) يف ب: يف.
))) يف د: يف.

)5) سقط من: أ، ب.
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قلت له: فإذا احتاج اإلمام إىل األخذ بيشء من هذه الوجوه أترى له العمل 
به أم تركه))) أوىل)))؟.

الورع وسلوك طريق)))  استعامل  إال  له  فال أحب  السعة  أما يف حال  قال: 
االحتياط وطلب التخفيف عىل الرعية والرفق هبم يف احلال واملال))) فأن سالمة 
إليه وهو الذي  الصدور وترك الطمع والتخفيف عن اخللق أرىض هلل وأحب 
يزرع املحبة يف قلوهبم وجينبهم البغضاء والشنآن ويف هذا أكرب عالج وأنفع دواء 
إلزالة املرض من قلوهبم واألئمة والعلامء)5) هم األطباء للخلق))) وأساهتم)7) 

وقوادهم إىل دار النعيم.

فينبغي لكل منهم أن يكون هبم كالراعي الشفيق بغنمه))) يتخري هلا املرعى 
حتبوهنم  الذين  األمراء  »خري  احلديث:  ففي  جهده  العر  مبارك  عن  ويذودها 

وحيبونكم ورش األمراء الذين تبغضوهنم ويبغضونكم)9)«.

))) يف د: أم ترك ذلك.
))) يف أ، ب: أم ترك ذلك.

))) يف د: طريقة.
))) يف أ، ب، د: يف املال واحلال.

)5) يف د: واألئمة هم والعلامء.
))) يف د: هم أطباء اخللق.

)7) يف أ، ب: هم أطباء اخللق وأساهتم.
))) يف د: لغنمه.

)9) احلديث من طريق مالك بن عوف األشجعي ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خيار أئمتكم 
تبغضوهنم  الذين  أئمتكم  ورشار  عليهم  وتصلون  عليكم  ويصلون  وحيبونكم  حتبوهنم  الذين 
أقاموا  بالسيف فقال: ال ما  ننابذهم  يا رسول اهلل أفال  ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنوكم قيل: 

فيكم الصالة وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فأكرهوا عمله وال تنزعوا يدا من طاعة«.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب خيار األئمة ورشارهم ))/))))، رقم   
كتاب  سننه  يف  والدارمي   ،)(((( رقم   ،5((/(( الفتن  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)((55
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وإن أخذ املال مما يزرع الضغائن ويورث احلقد قال اهلل تعاىل: ﴿ڭ ڭ 
كان  وإن  ٴۇ)))﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

احلال هكذا يف ذلك القرن الرشيف فام ظنكم هبذا))) الزمان الكدر وأهله.

قلت له: فإن ترك استعامل هذه األوجه كلها يف حال الرضورة وخاف فساد 
األمر وتبدد الدولة فام يعجبك له؟.

فالطبيب  استعامهلا  من  بد  فال  هبا  أوىل  هي  أحكاما  للرضورات  إن  قال: 
احلاذق يلزم املريض رشب األدوية وربام أدى إىل الكي أو ما زاد عليه من قطع 

بعض األعضاء لسالمة النفس))).

إن رأى  فاإلمام))) حاله كذلك)5) عند الرضورة واستعامل))) هذه األوجه 
بالكي  ولو  التداوي  أن  كام  اهلل  عند  واألفضل  له  واألحزم  به  األوىل  هو  ذلك 
ويضيع  دولته  يرتك  أن  إلمام  نرى  فال  ذلك  لزم  وربام  تركه  من  أوىل  والقطع 
رعيته فتبقى هنبا للمفسدين)7) وهنشا للسباع املاردين وهو جيد يف احلق سعة وإىل 

الرقاق باب يف الطاعة ولزوم اجلامعة ))/7))، رقم 797)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/))، 
رقم 7)0))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب السري باب طاعة األئمة )0)/9))، رقم 9)5)(، 
وأبو يعىل يف مسنده ))/)))، رقم )))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب قتال أهل البغي 
عليه  اخلروج  وترك  بقلبه  أموره  من  املنكر  وإنكار  إمامه  جهة  من  يصيبه  أذى  عىل  الصرب  باب 

))/)5)، رقم 00)))). 
))) حممد ))-7)

))) يف د: هذا.
))) يف أ، ب: األنفس.

))) يف د: فلإلمام.
)5) يف أ: هكذا.

))) يف أ، ب: فاستعامل.
)7) يف أ: ملفسدين.



تمهيد قواعد الإيمان (50

الدفع عنهم سبيال وال نرى التوسع))) له يف ذلك إال قصورا يف النظر ومخوال 
عن العدل.

قلت له: فإن حكم اإلمام بيشء من هذه الوجوه أيلزم الرعية حكمه؟ وال 
منه؟. جيوز }هلم))){ االمتناع 

بمنزلة  يصريه)))  فيه  املختلف  يف  حكمه  ألن  }عندي))){  هكذا  قال: 
املجتمع عليه فال جيوز خالفه.

الوجوه  هذه  من  بيشء  األموال  يف  }اإلمام)5){  حكم  فإذا  له:  قلت 
املختلف فيها أيكون القول فيه كذلك؟.

قال: هكذا عندي وال أعلم يف ذلك اختالفا))).

قلت له: فمن كان عنده من املال ما يمكنه أن يسرته عن اإلمام أيأثم بإخفائه 
بعد علمه باحلكم عليه خصوصا أو يف اجلملة إذا ثبت احلكم به عىل الصفة؟.

العدل  اإلمام  وحكم  اهلل  ألمر  خمالفا  بذلك  يكون  ألنه  عندي  هكذا  قال: 
﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  بعدما وجبت)7) عليه طاعته }قال تعاىل))){: 

ىئ ی ی ی)9)﴾ فصاحب األمر اليوم هو اإلمام.

))) يف أ، ب، ج: التوسيع.
))) سقط من: ج.
))) سقط من: د.
))) يف د: يصري.

)5) سقط من: ج، د.
))) يف د: وال أعلم إختالفا يف ذلك.

)7) يف د: وجب.

))) سقط من: د.
)9) النساء 59
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إذا  منها  الداخل واخلارج  بذل  األموال  أهل  فعىل هذا جيب عىل  له:  قلت 

طلبه اإلمام وحكم به فيحرم عليهم كتامنه وجيب عليهم بذله يف موضع ما حيكم 

عليهم بذلك؟.

هذا. قال: هكذا عندي وال يبني يل }فيه))){ غري 

األموال  أهل  عىل  البالء  أعظم  من  هي  العظيمة  القاعدة  فهذه  له:  قلت 

الكريمة فكيف هلم باخلالص من هذا فإنه شديد؟.

قال: فال بد هلم من الرضا والتسليم ألمر اهلل العظيم فإنه األوىل))) باخللق 

فيام  أجزل  فقد  }النزر))){  اسرتد  وإذا  أبقى)))  فقد  أخذ  إن  بالرزق  واملتكفل 

أعطى ولقد أعظم عليهم املنة إذ اشرتى أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة وربك 

يفعل ما يشاء وخيتار.

ملزيد  السابقة  الصور  البحث يف بعض  أكرر  أن  اآلن  له: وقد عّن يل  قلت 

التوضيح والبيان فأسأل عن الوقت الذي قيل فيه بجواز الدفاع بيشء من مال 

من)5) ال يملك أمره لبقاء األكثر.

قال: أما يف جواز الدفع باملال ففيه ثالثة مذاهب: أحدها عدم جوازه أصال 

فاألخذ من أمواهلم ظلم وال هوادة يف قليل الظلم وال كثرية وألن يأخذ اجلبار 

))) سقط من: ج.
))) يف أ: أوىل.

))) يف د: فلقد أنفى.
))) سقط من: د.

)5) يف أ: ما.
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الكثري منه أو))) الكل خري لك من أن تعطيه أنت شيئا))) من }أموال))){ هؤالء 

ولو قل ألنك تعطيه ما ليس له بحق فدافع ما ليس بحق من مال من))) ال يملك 

أمره ضامن له آثم)5) مساعد عىل الظلم، فإن بلغ اليتيم أو قدم الغائب فأمتوا له 

ذلك برئ من ضامنه وإال فهو عليه وال براءة))) }له)7){ من مال مسجد))) أو 

وقف إال باخلالص منه والتزام الضامن.

ويف قول آخر: فإن قبض اجلبار أموال هؤالء وخيف عليها أن تذهب يف يده 

الباقي أصال أو غلة، وأما قبل القبض  جاز أن يدافع عنها)9) بالبعض لسالمة 

وجه كان، فإن  بأي  عنها  يرصفه  منه واالستيالء فال ألن اهلل قادر }عىل)0)){ أن 

حتقق استئصاله هلا فها هنا موضع جواز الدفع لتيقن ذهاهبا بدونه.

النفس  أن  كام  اجلبابرة  يد  يف  الوقوع  قبل  الفدية  حمل  إن  ثالث:  قول  ويف 

ال تفدى بعد قتلها)))) وال ينظر يف اإلمكان واالحتامل ها هنا وال حجة ألحد 

))) يف د: و.
))) يف ج: خري لك من أخذ يشء.

))) سقط من: د.
))) يف د: ما.
)5) يف د: ثم.

))) يف ج: وال برآن.
)7) سقط من: ج.
))) يف د: املسجد.

)9) يف د: منها.
)0)) سقط من: د.
)))) يف د: القتل.
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اجلبار  دفع  عىل  فإن))) اهلل }تعاىل))){ قادر  الدفع  بقدرة اهلل }تعاىل))){ عىل 
يرصفه  أن  املمكن  فمن  أمريء  رأس)5)  به  ليقطع  السيف  رفع  ولو)))  وغريه، 
ملتفت  وال  به  معتد  غري  واالحتامل  اإلمكان  هذا  لكن  اهلل }عنه))){ بقدرته 

إليه ملا فيه من تعطيل األسباب ومضادة احلكمة.

واألفاعي  العقارب  جحر)))  يف  يده  وأدخل  للسباع)7)  نفسه  ألقى  من  فإن 
فهو  وامتنع من ورود املاء واجتالب الغذاء إلمكان أن يفعل اهلل }له)9){ ذلك 
بتعلله  معذور  غري  بفعله  آثم  بيده  التهلكة  إىل  ملق  بنفسه  خماطر  حمض  جاهل 
}ال)))){  أن  يمكن  أنه  عىل  اتكاال  طريق)0))  لقاطع  ماله  ترك  من  وإن  بذلك، 
احلمق  من  فهو  يقتله  ال  أن))))  الحتامل  قتله  يريد  ملن  نفسه  بذل  أو  يأخذه 
األثر  واالغرتار بمكان تضحك العقالء منه ولوال ذكره كذلك }نصا)))){ يف 

لكان ترك رفيعته أوىل.

))) سقط من: ج.
))) يف د: إال.

))) سقط من: أ، ج، د.
))) يف د: ولوال.

)5) يف د: الرأس.
))) سقط من: د.

)7) يف أ، ب: إىل السباع.
))) يف د: حجر.
)9) سقط من: أ.

)0)) يف د: الطريق.
)))) سقط من: ب، ج.

)))) يف د: أنه.
)))) سقط من: د.
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قلت له: فجواز األخذ من أموال))) هؤالء للدفاع عنهم باحلامية والقتال إذا 
رأى اإلمام ذلك يف أي وقت يكون؟.

قال: اهلل أعلم وعىل قول من أجازه فإذا خيف العدو اخلارج عىل البلد جاز 
األخذ منهم للدفاع عنهم، ويف قول آخر: فإذا خيف منه استباحة القرية))) جاز 

ذلك، ويف قول ثالث: فإذا خيف منه عىل املرص كله جاز ذلك.

املرص وعلم نزوله فيه أم  أول  غيّش  قلت له: وهذا اخلوف }أهو))){ إذا 
إذا استوىل عىل يشء منه)))؟.

قال: ال يبني يل أن يكون استيالؤه عىل يشء منه رشطا جلوازه ألن املراد دفعه 
عن املرص كله قبل أن يستحوذ عىل يشء منه لكن وصوله املرص وحلوله بأطرافه 

وحريمه رشط فيه)5) عىل قول.

وقصده  املرص  إىل  الباغي  خروج  نفس  علم  إذا  جوازه  إن  آخر:  قول  ويف 
تعلق  القول أصح ألن  عنه وهذا  البعد)7)  بعد يف حمل  كان اخلصم  ولو  إليه))) 
الفدية  جواز  اجلواز بدخوله املرص ووصوله إليه هو قريب من }باب))){ عدم 
الرضر  وخمافة  اخلطر  ارتكاب  وفيه  فيها  والنهب  السلب  وقوع  قبل  ألمواهلم 

))) يف د: مال.
))) يف د: استباحة البلد القرية.

))) سقط من: د.
))) يف د: استوىل عىل مائه.

)5) يف ج: منه.
))) عبارة النسخة د: خروج الباغي إىل املرص أو مل يقصده إليه.

)7) يف د: بعد حمل يف البعد.
))) سقط من: ج.
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فنون  عىل  والغدر  النفاق  ألهل  ومماألة  للخصم  وتقوية  الدولة)))  يف  ووهن 

الشقاق والتنارص عىل البغي.

وإنام  الرعية  وتضييع  املاملك  وذهاب  الدول  فساد  يكون  هذا  وبمثل 

فيام يكون قبل ذلك يف موضع ما خيشى من اخلصم عىل  االستعداد واحلزم))) 

اجلميع كخوارج نجد))) يف هذا الزمان عىل ممالك اإلمام عزان وقصدهم أهالك 

النسل واحلرث ولكن اهلل سلم وأعان وأذل))) اخلصم وأهان، فإهنم ملا علموا 

بجيوش اإلمام ورايات اإلسالم وقد)5) استقبلتهم يف الديار اجلوية))) وجلبت 

إىل  وصوهلم  قبل  ورجعوا  الربية  يف  أعقاهبم  عىل  نكصوا  ومنية  حتف  كل  هلم 

))) يف ج: ووهن للدولة.
))) يف د: هو احلزم.

))) املقصود بخوارج نجد أتباع حممد بن عبد الوهاب الوهابيون وإنام وسموا باخلوارج وباألزارقة 
خمالفيهم  دماء  واستباحتهم  القبلة  ألهل  ترشيكهم  حيث  من  الفاسد  املعتقد  يف  هلم  ملشاهبتم 
وغنمهم ألموال أهل القبلة وسبيهم للنساء واألطفال بدعوى حماربة البدع متخذين من السلفية 

عباءة يتسرتون هبا عىل جرائمهم.
وقد انترش مذهبهم بدأ من القرن الثاين عرش يف جزيرة العرب وصار هلم يف عامن أعوان وأتباع ممن   

ريض منهم بالذل واهلوان وقد أعملوا السيف يف رقاب الناس حتى يعتنقوا مذهبهم الفاسد.
وكان أول أمرهم يف عامن يف عهد السيد سعيد بن سلطان واختذوا من الربيمي وجعالن وسوامها   
عظم  حتى  تنقطع  ال  املسلمني  عىل  غزواهتم  وكانت  إلمارهتم  ومركزا  مقرا  العامنية  البالد  من 
هلم  اهلل  قيض  حتى  حيلة  معهم  تنفع  ومل  مذهبهم  اعتناق  عىل  اخللق  من  كثريا  وأجربوا  شأهنم 
اإلمام املؤيد والسيد املمجد عزان بن قيس ريض اهلل عنه فكرس شوكتهم وقطع دابرهم وأراح 

البالد والعباد من رشهم وكيدهم.
))) يف د: وذل.

)5) يف أ، ب: قد.
))) أي الربيمي وقد تقدم التعريف بوالية الربيمي يف هامش اجلزء السابع.
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ديارهم))) النجدية))) قدس اهلل منهم بالده وأراح من بغيهم عباده وهلل))) احلمد 
كام له أهل.

هؤالء  أموال  من  أخذه)))  ملا  النازلة  هذه  يف  ضامن  غري  فاإلمام  له:  قلت 
وغريهم للدفع عنهم واحلامية هلم إذا مل يكن له من بيت املال ما يكفي لدفع عدوه 
وخاف من تسلط)5) البغاة عىل املرص وأهله فجربهم))) عىل القتال واستعان من 
املال توسعا بقول من أجازه واحتسابا هلل تعاىل يف دفع الظلم  أغنيائهم ببعض 

والفساد عن األموال والعباد.

قال: هكذا خيرج عندي)7) عىل هذا القول.

قلت له: فإن رأى يف هذه النازلة أن أخذه من مال اليتيم والبالغ وغريهم 
أوىل ألنه دفع عن اجلميع فحكم به كذلك أتراه مصيبا يف))) ذلك؟ وعىل الناس 

طاعته يف حكمه هذا)9)؟.

قال: هكذا عندي وال أعلم أنه يسعهم يف ذلك خالفه ألن املختلف)0)) فيه 
إن حكم به اإلمام لزم كاحلكم باإلمجاع.

))) يف د: الديار.
))) يف أ: املنجدية.

))) يف د: وله.
))) يف د: أخذ.

)5) يف د: تسليط.
))) يف د: عىل املرص وغريه فيجربهم.

)7) يف د: هكذا عندي خيرج.
))) يف د: عىل.
)9) يف د: هبذا.

)0)) يف د: املتخلف.
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قلت له: ولو رجعت اخلارجة عليه قبل أن تغشى))) املرص كام ثبت يف اخلرب 

يف ذلك؟. عليه  ضامن  فال  املرة  هذه  عن خوارج نجد }عليه))){ يف 

قال: هكذا عندي يف }هذا))){.

فرأى  الطاغية  }خروج)5){ هذه  بمثل  أخبار  تواترت  فإن  قلت }له))){: 

واجتامع  فيه  تغلبهم  من  خوفا  إليهم  املبادرة  }إىل)7){  واملسلمون)))  اإلمام 

األوباش))) والطغام من البدو وغريهم من أهل النفاق ثم صح أهنم مل خيرجوا 

أيكون ضامنا }هلم)9){ فيام)0)) أصاهبم)))) من نصب أو خممصة أو مغرم؟.

بأمواهلم  للخارجني  عليه  الضامن  وجوب  يل  يبني  ال  وأنا  أعلم  اهلل  قال: 

وأنفسهم)))) لذلك وإنام هو يف سعيه مشكور ويف عمله مأجور.

واعدته  ملا  الصغرى  بدر  غزوة))))  يف  اهللملسو هيلع هللا ىلص  لرسول  هذا  مثل  وقع  وقد 

))) يف د: يغشى.
))) سقط من: د.
))) سقط من: أ.
))) سقط من: أ.

)5) سقط من: ج.
))) يف د: أو املسلمون.

)7) سقط من: د.
))) يف د: اآلباش.
)9) سقط من: د.

)0)) يف د: ملا.
)))) يف أ، ب: أيكون ضامنا ملا أصاهبم.

)))) يف د: للخارجني بأنفسهم وأمواهلم.
)))) يف د: غزاة.
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فخرج)))  أحد  غزوة)))  من  القابل  بالعام  املوسم  يف  }ببدر))){  لقاءه  قريش 

أذاعوا اخلرب  لقائه وقد  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبطائفة من أصحابه وختلفت قريش عن 

بأهنم))) يالقونه يف مجوع عظيمة وعدة كثرية)5) فقالملسو هيلع هللا ىلص: »}واهلل))){ ألخرجن 

بنفيس)))«. }إليهم)7){ ولو 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿ېئ  تعاىل:  قوله  أنزل  وفيها 

ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)9)﴾.

وإن إمام املسلمني وقائد أهل الدين قد اقتدى برسول اهلل يف تلقيهم واتبع 

))) سقط من: ج.
))) يف أ، ب: غزاة.

))) يف د: وخرج.
))) يف د: أهنم.

)5) يف أ، ب: كبرية.
))) سقط من: د.
)7) سقط من: د.

أحد  عن  واملرشكون  سفيان  أبو  انرصف  ملا  قال:  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  حديث  من  هذا  ثبت   (((
وبلغوا الروحاء قالوا: ال حممدا قتلتم وال الكواعب أردفتم رش ما صنعتم فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا محراء األسد أو بئر أيب عيينة فأنزل اهلل عز وجل: ﴿﴿ې ې 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾.

وقد كان أبو سفيان قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما اجلبان فرجع   
وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم جيدوا به أحدا وتسوقوا فأنزل اهلل عز وجل: 

»فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل مل يمسسهم سوء«.
التفسري سورة آل عمران ))/7))، رقم ))0))(،  النسائي يف السنن الكربى كتاب  أخرجه   

والطرباين يف املعجم الكبري )))/7))، رقم )))))). 
)9) آل عمران )7)
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رضوان اهلل يف اخلروج إليهم وقد ختلفوا عن قتاله بعد ظهور وعدهم))) واتصال 
مكاتباهتم كام ختلف من قبلهم عن لقاء رسول اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص وكفى هبذا }عن))){ 
املزيد ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لكن اخلروج الواقع عىل هذه 
الصفة يكون جهادا ال دفاعا فإن أخذ اإلمام فيه من مال يتيم أو غائب أو وقف 

باجتهاده فيكون ذلك خطأ يلزم ضامنه يف بيت املال فليعلم.

قلت له: وقد زعم بعض املفرسين: أن هذه اآليات الرشيفة قد أنزلت))) ملا 
أصيب من أصحاب رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وانرصف أبو سفيان)5) وأصحابه من أحد 
فبلغوا الروحاء ندموا عىل انرصافهم وقالوا: ال حممد قتلتم وال الكواعب أردفتم 

ارجعوا فاستأصلوهم.

أال  }وقال)7){:  أصحابه  فاستنفر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل))){  }رسول  اخلرب  ذلك  فبلغ 
حتى  رجال  سبعني  يف  فخرج  باألمس)))  يومنا  حرض  من  إال  معنا  خيرجن  ال 

))) يف د: عدوهم.
))) يف د: عن لقاء النبي.

))) سقط من: د.
))) يف د: نزلت.

)5) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: أبو سفيان صحايب من سادات قريش يف 
اجلاهلية وهو والد معاوية رأس الدولة األموية كان من رؤساء املرشكني يف حرب اإلسالم عند 

ظهوره.
مكة سنة )هـ  فتح  يوم  وأسلم  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  لقتال رسول  اخلندق  ويوم  أحد  يوم  وكنانة  قريش  قاد   
وشهد حنينا والطائف ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت األخرى يوم الريموك فعمي وكان من 

الشجعان األبطال تويف يف خالفة عثامن سنة )) هـ. 
))) سقط من: أ، ويف ب، د: النبي.

)7) سقط من: د.
))) اختلف املفرسون يف سبب نزول قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
هذا  تفسريه  يف  الطربي  اإلمام  نقل  وقد  حب﴾  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 



تمهيد قواعد الإيمان ((0

}إذا))){ بلغ إىل محراء األسد وهي عىل ثامنية أميال من املدينة وإنام خرج ليسمع 
عدوه بأنه يف قوة وأن ما أصاب أصحابه من قتل أو جراح غري موهن هلم وال 

كارس لشوكتهم وال خاذل عن لقاء عدوهم وفيهم أنزلت))): ﴿ې ې ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب)))﴾.

قال: نعم خيتلف))) يف النزول نفسه أنه }يف)5){ أي اخلروجني كان وليس 
هو اختالفا يف أصل القراءة املذكورة إهنا مل تكن فاالحتجاج بالقصة باق بعينه 
وإن اختلف يف النزول باختالف الرواة ويف هذه القصة األخرى دليل عىل جواز 
االستنفار))) واخلروج ملجرد اهليبة وإرعاب العدو وإظهار قوة اإلسالم وشدة 

االختالف يف كالم طويل ذكر فيه أدلة كل فريق.
قال الطربي: )/79)   

واختلف أهل التأويل يف الوقت الذي قال من قال ألصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إن الناس قد مجعوا   
لكم فقال بعضهم: قيل ذلك هلم يف وجههم الذي خرجوا فيه مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أحد إىل 
محراء األسد يف طلب أيب سفيان ومن معه من املرشكني. ثم أنه ذكر من قال هبذا القول وعدد 

أدلته عليه ثم قال: 
وقال آخرون بل قال ذلك لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه من قال ذلك له يف غزوة بدر الصغرى وذلك   
يف مسري النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام قابل من وقعة أحد للقاء عدوه أيب سفيان وأصحابه للموعد الذي كان 

واعده االلتقاء هبا. وذكر كذلك القائلني هبذا القول وأدلتهم يف بحث مفصل للمسألة. 
))) سقط من: أ، ب، د.

))) يف د: نزلت.
))) آل عمران )7)

))) يف أ: خمتلف.

)5) سقط من: د.
))) يف د: االشتغال.



((( )))ر�سالة في الجهاد

باب  جراءهتم وعدم مباالهتم بالعدو وقلة اكرتاثهم باجلراح }والقتل))){ وهذا 
واسع وأصل كبري وهو من أعظم اجلهاد فله حكمه وليس من باب الدفاع يف 

يشء فال يتناوله.

قلت له: فإن بلغ اإلمام أن خارجة خترج عليه وخاف أن يكون كذلك أجيوز 
أن يستنفر الناس للدفاع خروجا باألموال واألنفس قبل أن يصح معه ذلك إن 
الراقع))) وأن يبطئ به حرش الرعية  خاف بتأخره أن يتسع))) }اخلرق))){ عىل 

فيقع الوهن الصادع)5)؟.

يف  يتعذر  مما  فإنه  الثقة  بمشاهدة  أو  العادلة  بالبينة  اخلرب)))  صحة  أما  قال: 
بقرائن  واالستدالل  االعتباري  النظر  }إىل)7){  فيه  يرجع  وإنام  املوضع  هذا 
الرأي  صواب  إىل  عباده  يف  دينه  قوام  يرشد  اهلل  أن  ونرجو  غري،  ال  األحوال 
وسداده))) فإن رأوا اخلروج أحزم وأوىل وأنكى لعداة)9) املوىل جاز ذلك، فإن 
البغاة فهو دفاع وله حكمه وإال فهو جهاد حمض وفيه ما فيه من  ثبت خروج 
ترعيب اخلصم وترهيبه وإظهار قوة اإلسالم وشدة منعته كخروج النبي ملسو هيلع هللا ىلصإىل 

محراء األسد.

))) سقط من: د.
))) يف د: يتبع.

))) سقط من: د.

))) يف د: الدافع.
)5) يف أ، ب: الصارع.

))) يف أ: اجلرب.
)7) سقط من: د.
))) يف د: ومراده.

)9) يف أ، ب: بعداة.
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اإلمام  ممالك  انتزاع  قصده  }أن))){  قلت))) له: فإن كان اخلارج معروفا 
جيب  من  }فعىل  األحكام  وتغيري  احلدود  وإبطال  اإلسالم  شمل  وتبديل 

جهاده))){؟.

قال: إن جهاده دفاع وله ما لغريه من أحكام الدفع ممن يلزمه ذلك من الرعية 
والرشاة كام سبق ولإلمام جربهم عىل اخلروج إليه بأمواهلم وأنفسهم.

قلت له: وهل خيرج يف هذا قول بجوازه حتى يف مال من ال يملك أمره؟.

قال: هكذا يظهر يل ألن))) اجلبابرة ال يؤمنون عىل مال يتيم وال معتوه وال 
غريه فهم معروفون بالعسف وسوم الناس باخلسف يعم ظلمهم اجلميع ويشمل 
جورهم الرفيع والوضيع إىل غري غاية تعرف وال حد يوصف)5) فجواز))) دفعهم 

من أموال اجلميع للحامية عىل الرشوط السابقة غري خارج من الصواب.

بالقسط جاز  وأقوم  احلق  إىل  أقرب  رأوه  فام  فيه  النظر  واملسلمني  ولإلمام 
فيه أمرهم ونفذ حكمهم وعليهم وهلم االجتهاد يف مصالح العباد واهلل هيدهيم 
إىل سبيل الرشاد بفضله وكرمه واهلل أعلم. فينظر فيه ثم ال يؤخذ منه إال بحق 

والسالم.

قلت له: فهذه رعية بركا)7) بعضهم نفر للجهاد للدفع يف هذه املرة اجلوية))) 

))) يف ب: قال.
))) سقط من: د.
))) سقط من: أ.

))) يف ج: أن.
)5) يف أ، ب، د: يدرك.

))) يف د: جلواز.
)7) بركا والية عامنية بالباطنة.

))) نسبة للجو وأرض اجلو يقصد هبا الربيمي وما جاورها.



((( ر�سالة في الجهاد

حياسبوا  أن  اخلارجون  وأراد  عمدا  أو  منه  سهوا  اإلمام  يستنفره  مل  وبعضهم 
القاعدين ويأخذوا من أمواهلم كام أخذ من مجاعة املستنفرين أهلم ذلك أم ال؟ 

فإن بليتها))) نازلة.

}قال))){: هم سواء يف ذلك عىل القول الذي نعرفه يف باب النظر فالقاعد 
أحق بتسليم املال من املجاهد. واهلل أعلم.

خلفان  بن  سعيد  حممد  أيب  العالمة  عن  هي  التي  اجلهاد  مسألة  }متت 
املتقدم ذكره يف أوهلا جزاه اهلل خريا وغفر له))){.

  

))) يف أ: بليتهم.
))) سقط من: أ، ويف ب، ج: اجلواب.

))) سقط من: أ، ب، ج.





((5

الرد على ال�سيخ محمد بن علي المنذري
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اعترا�س العالمة المنذري على المحقق الخليلي في اإبطاله

الو�سايا بعلة الت�سحيف في التاريخ

ٱ ٻ ٻ ٻ
احلمد هلل املنعم عىل عباده بأرسار البيان احلكيم يف ذات تصويرهم وتصورهم 

والصالة  الربهان  نور  وضوح  عىل  املرشق  والتأثري  التأليف  عجائب  بدقائق 

والسالم املتواتر عىل أفضل اإلنس واملالئكة واجلان.

وبعد فقد اعتنى معتن))) بنرش صحيفة التبيان متعمدا بنوادرها املشكلة إىل 

من بيده نصب ميازين العدل والرجحان فأعن له فيه فحوى فعن له بشكوى 

فيام  الوهلان  القعدة)))  نسبة  نواله))) عن  كنز  مقعر تصور درك حمط  مغرز  لبعد 

ألجله استفهامه وجدت))) إهيامه)5) مشريًا إيّل بفض ختامه ما هو بذي الصور 

إبرامه قائاًل ال ملخرج مثله))) أحكامه أي ما هو هذا لفظه:

))) يف أ: عان، ويف ب: معان.
))) ال خيفى ما يف هذه املفردات املتوالية من تكلف بني وحشو ال طائل من ورائه.

))) يف أ: العقدة.
))) يف أ: وحدده، ويف ب: وحدية.

)5) يف أ: إهبامه.

))) يف ج: فعله.
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ٱ ٻ ٻ ٻ
أوىص الشيخ مسعود))) بن عيل بن مسعود الربواين بخمسامئة قرش فضة 
لفقراء املسلمني املستحقني من أهل نحلة احلق))) تفرق عليهم من ماله بعد موته 
بعد  الربواين وصيه  بن عامر  اهلل  بن عبد  الشيخ سعيد  وقد جعل مسعود هذا 
املذكو))) ألربابه عىل رأيه ال حتديد له يف ذلك وصية  موته يف قضاء هذا احلق 
صحيحة ثابتة منه بذلك بتاريخ يوم 9 من))) شهر رجب من }شهور)5){ سنة 

بيده. عرابة  )))7)) وكتبه هالل)7) بن سعيد }بن ثاين))){ بن 

خري  واهلل  ومثبوت  ومنسوب  مكتوب  الورقة  هذه  يف  ما  عىل  شاهد  وأنا 
الشاهدين وكتبته بيدي وأنا أبو طالب)9) نارص بن حممد بن طالب القسيمي.

شخصيات  ألحد  ترجم  زنجبار(  حكام  )البوسعيديون  كتاب  صاحب  ولكن  ترمجة  له  أجد  مل   (((
الرباونة باعتبارها من الشخصيات اهلامة بزنجبار وهي شخصية الشيخ عيل بن مسعود الربواين 

ولعله والد الشيخ مسعود بن عيل املذكور هنا.
ومما ذكره عنه أنه رئيس قبيلة الرباونة وأنه كان موضع ثقة السيد سعيد بن سلطان وكان يوفده إىل   
عامن يف مهام له وقد اعتمد عليه كثريا ويف معركة مشو مل يقف يف صف قبيلته األم )احلرث( وإنام 
وقف إىل جانب السيد ماجد وبذل كل ما يف وسعه إلقناع الناس بعدم التمرد عىل السيد ماجد 

وقد استجاب له البعض.
))) املقصود هبم أتباع املذهب االبايض.

))) يف أ، ج: املذكور.
))) يف أ: يوم تاسع.
)5) سقط من: أ، ج.

))) كذا يف األصل وقد وقع التصحيف يف كتابة التاريخ عن عمد وألجله كان السؤال.
)7) الشيخ هالل بن سعيد بن ثاين بن صالح بن عرابة تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء احلادي عرش.

))) سقط من: ب.
)9) الشيخ الفقيه الشاعر أبو طالب نارص بن حممد بن طالب القسيمي من أعالم القرن الثالث عرش 

تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
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أشهدين الشيخ مسعود بن عيل عىل وصيته هذه وقد أثبتها عىل نفسه بإقراره 
أمبو  حبيب  بن  نارص  بن  عيل)))  هلل  الفقري  كتبه  بذلك  عليه  شاهد  وأنا  عندي 

سعيدي بيده.

تنبيه))): 

اعلم أن هذه النسخة نقلها عىل ما يف النظرية املرسلة))) إىل الشيخ املجاوب 
لديه تصدير اجلواب  لينتظم  التاريخ والراء  نقطة  العلتني سقطت)))  بام هبا من 
التاريخ فقط ونسأل الرفق بالصواب  الرا سوى نقطة  وإال فمن األصل كامل 

لفصل اخلطاب.

}الجواب))){:

وكان جواب الشيخ لهذا السائل هذا الجواب: 

أما لفظ الوصية فعندي صحيح إال ما وقع به))) من خلل الكتابة كإسقاط 
تطاول  عىل  العدد  نقص  يقتيض  بام  املشهور  تارخيها  وتبديل  املذكور  من  الراء 
املدد فكأهنا كتبت يف سالف العصور عىل غري املذكور إن صح هذا من نقلها عىل 
مقتىض أصلها فاحلكم بفسادها وعدم سدادها عىل هذا ظاهر ألنه فيه باملعنى 
شاهر وأجر عىل هذا من أحكامها يف بقية أقسامها فال فائدة يف تنويعها حتى يأيت 

عىل مجيعها مع عدم صحة أصلها واقتىض البطل فيها كلها.

 (((
))) يف ب: التنبيه.

))) يف أ، ب: املرسولة.
))) يف أ، ب: سقط.

)5) زيادة من املحقق.
))) يف ج زيادة بعد به: عندي.
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وإن مل يصح هذا النقل وثبت غريه بشاهدي عدل فيعطى حينئذ يف مقامه ما 
جيوز أن يكون له من أحكامه وذلك عىل املبرصين به ال خيفى ومن جهله فليسأل 
عنه أهل الذكر من الورى ومل أطل به اجلواب اقتصارًا عىل الواقع من النقل كام 
ترى ألن توجيه))) السؤال عنه ال غريه يف احلال واهلل أعلم فلينظر يف ذلك كله 

ثم ال يؤخذ منه إال بعدله. وكتبه الفقري اخللييل بيده.

اهلل  بعون  يليه  الذي  له هذا  ثم كان جوايب)))  بن عيل:  الشيخ حممد)))  قال 
الوجودية  األشياء  كنه  مبدع  إن  فأقول:  واحلمدلة  البسملة  بعد  قائاًل  وتوفيقه 
األرواح  بعنارص  تتجىل  أدمغة  الناسوتية))) بصفاء  إليها كل  أوجد من سائرها 

امللكوتية.

فتوحي باحلكم يف صورة الكلم ويفيدها بالعلم الذي هو من رس اهلل األقوم 

))) يف أ، ب: توجه.
الثالث عرش عاش يف زنجبار يف رشق  القرن  املنذري من أعالم  الشيخ حممد بن عيل بن حممد   (((
إفريقيا وكان من أكرب قضاة السلطان سعيد بن سلطان هو وأخوه الشيخ عبد اهلل بن عيل املنذري 

وظل يف منصبه حتى عهد السيد ماجد بن سعيد بن سلطان.
وللشيخ حممد بن عيل جوابات فقهية وله مؤلفات فقهية منها كتابه اخلالصة الدامغة يف التوحيد   
وكان تأليفه يف عهد السيد ماجد فألف الشيخ عيل بن عبد اهلل املزروعي كتابا يف الرد عليه عنوانه 
الدروع السابغة تويف الشيخ حممد بن عيل سنة )))) هـ يف عهد السيد ماجد بن سعيد ودفن يف 

ماليندي.
))) هذا اجلواب الصادر عن الشيخ حممد بن عيل املنذري جاء تعقيبا عىل جواب املحقق اخللييل املتقدم 
وهو تعقيب طويل يقع يف أكثر من عرش صفحات وسيعقبه رد املحقق اخللييل عليه وهو أطول 

منه.
))) يقصد بالناسوت كل ما خيص اإلنسان وهو يف مقابل الالهوت وهو كل ما خيص الذات اإلهلية 
عليه  عيسى  اهلل  نبي  حق  يف  استخدامهام  عىل  النصارى  درج  والالهوت  الناسوت  ومصطلحا 
السالم  عليه  عيسى  بأن  اإليامن  وأوجبوا  والهويت  ناسويت  جانبني:  لعيسى  جعلوا  إذ  السالم 
الرتهات  من  ذلك  غري  إىل  واحدة  حلظة  ناسوته  يفارق  مل  الهوته  وأن  كامل  وإنسان  كامل  إله 

واخلزعبالت.
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بام تروق به املسامع واألبصار وحتري به األفكار لتتوجه قلوهبم إىل امتياز قسم 
بني  يوزع  بام  واملنعية  املرضية  العبادة  متبعات  لرتب  والوهبية  السنية  املراتب 
األهوية املدلة واملضلة مع ما هلم فيها من اخلربة اختبارًا منه سبحانه هلم ليعلم 

املجاهدين منهم والصابرين ويبلو أخبارهم.

األنبياء  ببعثه  املثىل  اهلوى ودهلم عىل  التقوى وهناهم عن  ألزمهم كلمة  ثم 
إليهم والرسل ورشدة اخللفاء والسجل فكانوا هلم هداة قادة تنبئهم))) بالناصبة))) 
والشاذة كاًل يف وقته وإنه يبني كل بلسانه ألجل التبيان املقتيض للربهان))) لتقوم 
عليهم بذلك احلجة وتنرصي عنهم الفهاهة واللجة وجعل اختالف هذه األمة 
إىل الفروع رمحة ويف الدين نقمة فيعرب كل بام لديه من البيان بام يقتيض فيه معه 

تعاىل: ﴿جئ حئ مئ ىئ  لقوله  اهلدى واإلتقان  أدلة)))  الربهان عىل وفق  من 
الدين  السنة ﴿ی ی ی)))﴾ أي إمجاع علامء  )5)﴾ أي  يئ جب حب خب 

اهلداة من األئمة.

فإذا يرد كل فرع إىل أصله أو إىل فرع أشبه األصل أو أظهر قربًا له وحكاًم 
من جنسه لنوعه يف حكمه عند نظر املحيط بالنظر لألثر فيحكم به احلاكم قطعيًا 
واملفتي يظهره وتوابعه ثبوتيًا)7) ليفيد املزيد له ملراتب خالفه مشريًا ملا استقواه 

))) يف ب: تنيهم.

))) يف أ: الناصبة.
))) يف ب: الربهان.

))) يف ج: أداء.
)5) النساء 59
))) النساء 59

)7) يف ج: ثباتا.
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قلبه منها لينظر األعدل أو األصلح معه))) توسعًا لسعة من اهلل لعباده ورمحة منه 
لئال يكون كمن شددوا عىل أنفسهم من بني إرسائيل فشدد اهلل عليهم خصوصًا 

يف حق من ارتبك فاشتبك فإيضاح السعة له يف حقه للحق أوشك.

أال ترى إىل قول النبيملسو هيلع هللا ىلص: »اختالف أمتي يف الرأي رمحة)))«.

))) يف أ، ب: عمال.
))) حديث اختالف أمتي رمحة قال يف املقاصد: رواه البيهقي يف املداخل بسند منقطع عن ابن عباس 
بلفظ: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مهام أوتيتم من كتاب اهلل فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه فإن مل يكن 
يف كتاب اهلل فسنة مني ماضية فإن مل تكن سنة مني فام قاله أصحايب إن أصحايب بمنزلة النجوم يف 

السامء فأيام أخذتم به اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة«.
قال يف كشف اخلفاء )/)):  

الزركيش وابن حجر يف  بلفظه وفيه ضعف وعزاه  الطرباين والديلمي  الوجه أخرجه  ومن هذا   
الآليلء لنرص املقديس يف احلجة مرفوعا من غري بيان لسنده وال لصاحبه وعزاه العراقي آلدم بن 
أيب إياس يف كتاب العلم واحلكم بغري بيان لسنده أيضا بلفظ: »اختالف أصحايب رمحة ألمتي« 

وهو مرسل ضعيف.
وهبذا اللفظ أيضا ذكره البيهقي يف رسالته األشعرية بغري إسناد ويف املداخل له عن القاسم بن   
حممد من قوله اختالف أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص رمحة لعباد اهلل وفيه أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كان يقول: ما رسين لو أن أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص مل خيتلفوا ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة وفيه 
أيضا عن حييى بن سعيد أنه قال: اختالف أهل العلم توسعة وما برح املفتون خيتلفون فيحلل هذا 

وحيرم هذا فال يعيب هذا عىل هذا.
أنه حديث مشهور عىل  ابن حجر  احلافظ  يعني  قرأت بخط شيخنا  أيضا:  املقاصد  قال: يف  ثم   
رمحة  أمتي  »اختالف  بلفظ:  القياس  مباحث  يف  املخترص  يف  احلاجب  ابن  أورده  وقد  األلسنة 
غريب  يف  اخلطايب  ذكره  لكنه  له  أصل  ال  أنه  األئمة  من  كثري  وزعم  عنه  السؤال  وكثر  للناس« 
احلديث مستطردا فقال: اعرتض هذا احلديث رجالن أحدمها ماجن واآلخر ملحد ومها إسحاق 
املوصيل وعمرو بن بحر اجلاحظ وقاال: لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق عذابا ثم تشاغل 
اخلطايب برد كالمهام وقال: واالختالف يف الدين ثالثة أقسام: األول يف إثبات الصانع ووحدانيته 
املحتملة  الفروع  أحكام  والثالث: يف  بدعة  وإنكارمها  والثاين: يف صفاته ومشيئته  وإنكاره كفر 

وجوها فهذا جعله اهلل رمحة وكرامة للعلامء وهو املراد بحديث:  »اختالف أمتي رمحة«. أ هـ.
وقال النووي يف رشح مسلم: وال يلزم من كون اليشء رمحة أن يكون ضده عذابا وال يلزم هذا   
ويذكره إال جاهل أو متجاهل وقد قال تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ 
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و»أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم)))« مشريًا ملسو هيلع هللا ىلص إىل مراتب التوسع 

بآرائهم مع نزول البلية هبا وأهنا صواب ال سيام يف حق من اخترص وطلب احلق 

فأقول: إن شواهد هذه  فالدين يرس ليس بعرس  باحلق ينرص  واستبرص فلحينه 

املفتقرة  األصول  أمارات  ملبانيها  الفروع  مراتب  عىل  دالة  األحكام  يف  القضية 

أو  ذهنيًا  وانقىض ال معارض يف حسب ضمنها  أقبل  فيام  القضاء  مداراة  إليها 

خارجيًا.

فسمى الليل رمحة وال يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا. أ هـ.
ضاللة«  عىل  أمتي  جتتمع  »ال  مرفوعا:  أنس  عن  السنة  يف  عاصم  أيب  ابن  رواه  فيام  يقال  ومثله   
رواه الرتمذي عن ابن عمر بلفظ: »ال جيمع اهلل أمتي عىل ضاللة ويد اهلل مع اجلامعة« رواه امحد 
والطرباين يف الكبري عن أيب نرص الغفاري يف حديث: سألت ريب أن ال جتتمع أمتي عىل ضاللة فقد 
قيل مفهومه أن اختالف هذه األمة ليس رمحة ونعمة لكن فيه ما تقدم نظريه عن النووي وغريه.

ويف املوضوعات للقاري: أن السيوطي قال: أخرجه نرص املقديس يف احلجة والبيهقي يف الرسالة   
األشعرية بغري سند ورواه الدليمي والقايض احلسني وإمام احلرمني وغريهم ولعله خرج يف بعض 
كتب احلفاظ التي مل تصل إلينا ثم قال السيوطي عقب ذكره لكالم عمر بن عبد العزيز: وهذا يدل 

عىل أن املراد اختالفهم يف األحكام الفرعية وقيل: يف احلرف والصنائع واألصح األول.
الرشيد ملالك  املجالد قال: قال هارون  فقد اخرج اخلطيب يف رواة مالك عن إسامعيل بن أيب   
بن أنس: يا أبا عبد اهلل نكتب هذه الكتب يعني مؤلفات اإلمام مالك ونفرقها يف آفاق اإلسالم 
لنحمل عليها األمة قال: يا أمري املؤمنني إن اختالف العلامء رمحة من اهلل تعاىل عىل هذه األمة كل 

يتبع ما صح عنده وكل عىل هدى وكل يريد اهلل تعاىل.
ابن سعد يف  اختالف أصحايب لكم رمحة. وذكر  ابن عباس مرفوعا:  الفردوس عن  ويف مسند   
طبقاته عن القاسم بن حممد أنه قال: كان اختالف أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رمحة للناس. وأخرجه 

أبو نعيم بلفظ: »كان اختالف أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رمحة هلؤالء الناس«. أ هـ.
رواه العجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ))/))، رقم )5)(، والنووي يف رشح صحيح   

مسلم )))/)9).
الباب عن أيب هريرة وابن  ))) احلديث من طريق جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام ويف 
عباس وابن عمر وعمر بن اخلطاب وانس ريض اهلل عنهم مجيعا وقد تقدم ختريج احلديث وكالم 

العلامء عليه يف هامش اجلزء الثاين.
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قاعدته)))  فإن معرض كل أصل عىل  فوائد  قواعد يف حقها  فإذا هلم رسم 
ذهب بفائدته ولكل أقسام))) ووجوه وأصول فمن عرف كل أحد))) من طريق 
أنواعه وكليته وأجزائه حكم بحقيقته لنسبة قريبته كاألصول الدينية يمنع اخلالف 
معها والفروع بجوازها))) يف السلب واإلجياب من غري إضافة ما خيص فردمها 
عىل ثانية إال قياسًا هبذه عىل تلك عىل)5) مستنبط األحكام الرشعية وهو امليزان 
األحكام  غرائب  عليه  املتجاول  املستقيم  الرصاط  من)))  النظام  لكامل  العدل 
أو  للتقوى  اهلوى  عن  }هبا)7){  عدل  من  هبا  فتعرف  والفتوى  احلكم  هبا  تزن 
املتقارص))) عن القصوى أو نطق بشوائب اهلوى من عامل أو حاكم ولو اشتهر 
فضله علاًم فهو كغريه جساًم يف نظر العدل رأيًا يف حق من عرف األعدل أن له 
أو لغريه أو هلام معًا فال يشرتط االقتفاء به ورفض ما لغريه مع العلم بالعدل ما 

لسواه رأيًا أو اختاذمها داللة.

ولو كان ذلك كذلك للزم متابعة }رأي)9){ زيد)0)) بن ثابت يف كل)))) أحكام 
الفرائض لقولهملسو هيلع هللا ىلص: »أفرضكم زيد وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل))))« 

))) يف ب: كل عىل أصل قاعدته.
))) يف ج: األقسام.

))) يف أ: أحده، ويف ب: حده.
))) يف ب: بجوارها.

)5) يف ب: يف.
))) يف أ، ب: يف.

)7) سقط من: ج.
))) يف ج: املتقاوص.

)9) سقط من: ج.
)0)) زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين. 

)))) يف ج زيادة بعد كل: رأي.
)))) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن تقدمت ترمجته يف هامش 
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وأي شهرة أغنى من قوله ملسو هيلع هللا ىلص فيهام ومع ذلك مل تقم احلجة بورود العمل بام يراه 
زيد يف الفرائض قطعيًا بل أكثر الفحول عىل خالفه كعيل))) بن أبى طالب وابن 
ما  مع  فقط  األحكام  يف  معاذ  يراه  }بام))){  وال  عباس)))  وابن  مسعود))) 
يوجد ما بينه وبني علامء الصحابة املشهورين فضاًل وعلاًم من اخلالف مع علم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ومل ينكر عليهم فيه ومل ينكر عىل من استعمل برأي غريمها فيام 
مدحهام به مع علمه بذلك ألنه ال يمكن فعلهم يف ذلك من دون إذن منه ولو 

أمكن ذلك منهم له للزم وجود االستحقاق منهم يف حقهملسو هيلع هللا ىلص.

اجلزء الثالث.
أبو بكر  بأمتي  أمتي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ارحم  أما احلديث فهو من طريق أنس ريض اهلل عنه عن   
جبل  بن  معاذ  واحلرام  باحلالل  وأعلمهم  عثامن  حياء  وأصدقهم  عمر  اهلل  أمر  يف  وأشدهم 

وافرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أيّب ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح«.
ويف الباب عن ابن عمر وجابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم.  

أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب املناقب باب مناقب معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أيب و أيب عبيدة   
بن اجلراح ريض اهلل عنهم )5/)))، رقم 790)(، وابن ماجه يف سننه كتاب اإليامن وفضائل 
الصحابة والعلم فضائل خباب ))/55، رقم )5)(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب املناقب 
أيب بن كعب ريض اهلل عنه )7/5)، رقم ))))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب إخباره صىل 
اهلل عليه و سلم عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان اهلل عليهم أمجعني 
)))/)7، رقم )))7(، والطياليس يف مسنده ))/)))، رقم 9)0)(، واحلاكم يف املستدرك 
يف  والبيهقي   ،)55( رقم   ،((5/(( الصغري  املعجم  يف  والطرباين   ،)(((( رقم   ،(((/((
السنن الكربى كتاب الفرائض باب ترجيح قول زيد بن ثابت عىل قول غريه من الصحابة ريض 

اهلل عنهم أمجعني يف علم الفرائض ))/0))، رقم ))9))).
اجلزء  ترمجته يف هامش  تقدمت  اهلاشمي  القريش  بن هاشم  املطلب  عبد  بن  أيب طالب  بن  ))) عيل 

الثاين.
))) عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ أبو عبد الرمحن اهلذيل حليف بني زهرة أحد أعلم 
الصحابة وأفضلهم له سابقة يف اإلسالم أثنى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ودعا له شهد بدرا واحلديبية وهاجر 

اهلجرتني مجيعا وصىل القبلتني وشهد له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة تويف سنة )) هـ ودفن بالبقيع.
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.

))) زيادة من املحقق مل ترد باألصل.
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بام  غريه  عن  علاًم  شهري  بلدهم  يف  عامل  عن  النظر  قطع  للقوم  يمكن  ال  إذ 
اعتناهم يف دينهم ودنياهم وال يسألون بغريه اكتفاء يف عوارضهم عنه فضاًل عن 
صاحب الوحي ومعلمهم ومؤدهبم ومبرشهم ومنذرهم مع لزوم طاعته كال بل 
عرفوا احلق منهملسو هيلع هللا ىلص فاتبعوه وعملوا به بإذن منهملسو هيلع هللا ىلص وأتقنوه وكل صواب ولكل 
درجات مما عملوا وإال لثبت التقليد وانتفى االجتهاد مع ما تعلم ما بينهام من 
البون العظيم وحسبك مضمون هاتني اآليتني يف فضل منزلتهام))) وكفى قوله 
﴿ تعاىل:  وقوله  ٿ)))﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تعاىل: 
وابصة)))  يا  قلبك  »استفت  وقولهملسو هيلع هللا ىلص:  ۀ)))﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

وإن أفتوك وأفتوك)5)« و »أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم)))«.

فكل هذا يصدق بانتفاء مراتب الفضل بتجيل أنوار العلم بأدلة النقل والعقل 
والصائب وكفى ومع ذلك ليس األمر يف احلكم كالشأن يف الفتوى فاحلكم يقطع 
لصحة)7) نظره واملفتي خالفه يؤيت رصاح الكل وينتقي خمتاره منه إنتقاء ملجال 
اجلهاد يف حق مريده أو لنظر صالحه يف حق من ارتبك فاشتبك توسعًا بكرمه 
ونعمه تعاىل لكونه خترجيًا وصوابًا فأقول: إنه ال حيسن القول يف الفرع بالقطع 
من املفتي فيخرجه خمرج األصل فيام حقه جمال النظر يف رأي املهتدين ال سيام يف 

))) يف ب: منزلتيهام.
))) الزخرف ))

))) العنكبوت 9)
تقدمت  الشعثاء  أبو  أبو سامل ويقال  بن احلارث  بن مالك  بن احلارث  بن عتبة  بن معبد  ))) وابصة 

ترمجته يف هامش اجلزء الثامن.
)5) تقدم ذكر احلديث وخترجيه يف هامش اجلزء الثامن. 

))) تقدم خترجيه.
)7) يف ب: صحة.
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حق))) هذا الزمان لكثرة العميان وقول الطغيان.

فإن األكثر قد يرونه هتيؤا هلم يف قطع جمال الصفطة))) املالية واحلالية ما إن لو 
أشري فيه القتىض))) درج مترصح ضمنه بكلية دقائقه ألقعده عن مثاره ولقرص 
جولته عن))) مضامره لداللة الفتوى عىل قطع ما يقتضيه من موافقة أهويته عىل 

ما يرتضيه.

لغري  النظر  للمستمع  يوهم  تارخيها  تبديل  لنفس  بطالهنا  بإطالق  فأقول: 
ويرتضيه  هلواه  يلتزمه  قطعيًا  حكاًم  كونه  األثر  طي)5)  يف  والنظر  السمع  املديد 
لبأواه ويقتطف))) به الواجب والساغب واحلق دونه مطالب بأعدل أقواله يف 

حقه وغالب.

مما  اليرس  أن  يوجب  بام  ارتبك واضطر  فتوى من  النظر يف حق  أال وإن)7) 
برأي صالح من صحيح األثر أحب وأعجب ألن مع  العرس  عليه من أغالل 
وجود سعة طرقه من الرشع كلفه كمن شدد عىل أخيه طرق اخلري وعرس عليه 
بالفكاك  اخلصلة)))  بعد  له  يعني  أن  حقه  كون  موضع  يف  عليه  وأعان  اليسري 

))) يف أ: احلق.
))) يف ب: الضعطة.

))) يف أ، ب: ألقىص.
))) يف أ، ب: من.

)5) يف ب: يل.
))) يف ب: وتقتطف.

)7) يف أ: وإين.
))) يف ب: احلصلة.
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}من))){ الورطة))) بالنجاح مآاًل وحااًل فال يكون كمن كلف املجدور بمس 
املاء فانضغط فامت فقال فيهم النبيملسو هيلع هللا ىلص: »قتلوه قتلهم اهلل)))« ألهنم شددوا عليه 

فيام هو له فيه سعة يف احلكم ورأفة ورمحة.

املنري يف  أوجه احلق  بوجه من  آذاه  قد  ما  املرء غرم  أن من كلف  وال شك 
املال الكثري فقد رضه وال رضر وال إرضار يف اإلسالم واملسلمون كالبنيان يشد 
بعضه بعضا واملسلم عون ألخيه املسلم وصار هو بخالفه وأوجب عليه احلكم 
بضد قوله تعاىل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)))﴾ فعرس عليه 

اليسري وأوجب عليه التقصري فيام له فيه التدبري.

))) سقط من: أ، ب.
))) يف أ، ب: والورطة.

))) احلديث رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل مرسال عن اإلمام جابر بن زيد رمحه اهلل ورواه غريه موصوال 
عن ابن عباس وجابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام وهذا لفظه عن جابر قال: خرجنا يف سفر فأصاب 
رجال منا حجر فشجه يف رأسه ثم احتلم فقال ألصحابه: هل جتدون يل رخصه يف التيمم قالوا: ما 
نجدك لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء فاغتسل فامت فلام قدمنا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخرب بذلك قال: 
قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذا مل يعلموا فإنام شفاء العيي السؤال إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص أو 

يعصب )شك من الراوي( عىل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده«.
أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح الباب السادس والعرشين: الزجر عن   
غسل املريض ))/))، رقم )7)(، وأبو داود يف سننه كتاب الطهارة باب يف املجروح يتيمم 
))/)9)، رقم )))(، وابن ماجه يف سننه كتاب الطهارة وسننها باب يف املجروح تصيبه اجلنابة 
املجروح  باب  الطهارة  كتاب  والدارمي  رقم )57(،  اغتسل ))/9))،  أن  نفسه  فيخاف عىل 
وابن  اجلنابة ))/0))، رقم )75(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/0))، رقم 057)(،  تصيبه 
حبان يف صحيحه كتاب الطهارة باب التيمم ))/0))، رقم ))))(، وابن خزيمة يف صحيحه 
كتاب الوضوء باب الرخصة يف التيمم املجدور واملجروح وإن كان املاء موجودا إذا خاف ـ إن 
ماس املاء البدن ـ التلف أو املرض أو الوجع املؤمل ))/)))، رقم )7)(، واحلاكم يف املستدرك 
))/70)، رقم 5)5(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الطهارة باب اجلرح إذا كان يف بعض 

جسده دون بعض ))/)))، رقم ))0)).
))) البقرة 5))
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وحق املفتي أن يضع كل حكم ما عىل حده ونسبته يف رصاحة وبيان مضمونه 
املوىل  نعمة  من  ورمحة)))  رأفة  بواسطة  املبني  احلق  كرم  من  للمسلمني  لينرش 
سبحانه وتعاىل وهو كذلك لكيال يكون كمن أضاع عىل أخيه مفتاح إغالقه))) 

املرتبق))) بمجامع علقه فغادره يف حرصه لضياع وطره.

وباحلق أقول: إن يكن صيغة إطالقه فيه استحبابًا من مجلة تعلق))) توابعه 
إليه  غريه  حكم  النقل  املحل  رتق  يف  التقصري  رتق  عن  ينفك  مل  أنه  إال  فاللهم 
واملطلقة  املقيدة  الرقع  يف  للتاريخ  فإن  السهل  حقه  فيام  بالوعر  كاملشري  فصار 
حجة  عينها  األوراق  جعل  من  قول  لذلك  تعمد  وقد  قوامًا  ونزاعًا  أحكامًا 
الرأي  ينايف غريه من  فإذا ال  بالتامم كامل احلجة  للخصم واحلكم فطلب كامهلا 
وال حيجب غريه من الفتوى فوجب عليه القتصاده به يف هذا املحل تقصري ما 

ينبغي }به)5){ يف األعدل.

التقييد من حق من  ناويًا مللمح)))  به  أطلق  أو  نظرًا  وال ضري يف كونه كذا 
يعلم من أنه يشري به ملطلق صدام الورقتني يف بيع واحد أو إقرار أو وصية كذلك 
فثبتت)7) املؤرخة دون غريها فنعم إال أنه أمجل فيام حقه الفصل نظرًا لألحيان 

واألعوان.

))) يف ب: بواسطة رمحة ورأفة.
))) يف أ، ب: غلقه.
))) يف ب: املرتبط.

))) يف أ، ب: متعلق.

)5) سقط من: أ، ب.
))) يف أ: بلمح.

)7) يف أ، ب: يثبت.
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فلم يزل به يف قيد تقصريه كالفتوى الواردة))) من مدرس كان تلميذًا لبعض 
يقول  من  ختبريًا  إليه  فأرسل  مدرسًا  اعتزل  بل  له:  فقيل  شيخه  ففقده  العلامء 
له: ما قولك فيمن أعطى قصارا ثوبًا يقرصه))) له وأتى به ما احلكم يف األجرة 

بينهام؟.

ثم أوصاه بأن يقول له يف أثناء كل جوابه: إنك أخطأت لعلمه بقلة علمه 
فقال:  مفصاًل  به  اإلتيان  بالفارق بني خصاله إال قوله جمماًل }وقوله))){ حقه 
إن له أجرة املثل. فقال: أخطأت فقال له: أقل األجرة، فقال له: أخطأت، فقال: 
أكثر األجرة، فقال: أخطأت، فقال: ليس له أجرة، فقال: أخطأت، فقال: إن له 
أجرة ولكني))) ال أعرفها، فقال له أيضًا: أخطأت. فقال: يلزمه الضامن. فقال 

له: كذلك أخطأت.

فاحتار وعلم الرسول شيخه فقال: إذا كيف ينصب نفسه مدرسًا من عجز 
عن)5) إعطاء مسألة القصار حقها؟.

واحلكم كذلك والكل))) له يف حقه فضل)7) واحلق فيام نحن بصدده القول 
فال  املضيق  ويوسع)9)  الواسع  يضيق  خرب  فكم  وإال  بالتلويح)))  ال  بالترصيح 

))) يف أ: الوارد.
))) يف أ، ب: يقرص.

))) سقط من: أ، ب.
))) يف أ: ولكن.

)5) يف أ، ب: من.
))) يف أ، ب: فالكل.

)7) يف ب: فصل.
))) يف أ، ب: التلويح.

)9) يف أ، ب: ويوسعه.
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يقبله أعمى))) البصرية ألنه ال يصل إىل الفرق بينهام لعامه.

وكذلك املثال يف ذلك بحق عمى البصرية وإال فنور اهلل فيمن استنار به قلبه 
شارق عن أن يعوقه عن مثل هذا عائق.

وكيف ال وقد أجاز الشيخ نارص بن جاعد يف االضطراب حتى الرتخيص 
يف العمل باألهزل إن علم به احلق أو الرتايض بالواسع.

وإن قيل بعدمه فيمن عرف األعدل عىل اإلطالق فإنه))) ال عىل إطالق إال 
يف احلكم بني اخلصمني من حاكم وهذه هذه.

وكيف ذا حيمد اهلل تعاىل ونور قوة جالله))) سطع بأدلة قاطعة من فحول 
صادقة حتى كاد بعضهم أن يثبت ما رقم بالدرسعي))) إن فهم به املراد مع كونه 

))) يف أ، ب: األعمى.
))) يف ب: فإهنم.

))) يف ب: خالفة.
التعبري عنه  ))) الدرسعي هو نوع من الرمز أو اللغز يستعمله الشاعر أو األديب يف إخفاء ما يريد 

بحيث ال يعلمه إال من يعرف الدرسعي فقط.
ويكون باستعامل بعض احلروف بدال من حروف أخرى حسب القاعدة املعروفة هلذا الفن بإنابة   

حرف مكان حرف آخر وضابطه البيت الشعري اآليت:
كم حط أو صال له در سع        بز تذ نق يف جث خش غظ

وطريقته أن ينوب احلرف عن األخر فإذا ذكر األول كان املقصود الثاين والعكس , فمثال إذا ذكر   
الراء  وعن  بالكاف  امليم  وعن  بامليم  الكاف  عن  فريمز  امليم  حرف  املقصود  فإن  الكاف  حرف 
ويأيت  معه  واملرتبط  له  املجاور  احلرف  عن  حرف  كل  ينوب  وهكذا  بالراء  الدال  وعن  بالدال 
يقول  أن  أراد  إذا  بحيث  إخفاؤه  املراد  االسم  حروف  تساوي  احلروف  من  بمجموعه  الشاعر 

سعد يقول عرس وإذا أراد أن يقول قمر يقول نكد.
وإذا أردنا أن نقول: متهيد قواعد اإليامن قلنا: ذكلفر ناورس وهوفكوق.  

ويالحظ عىل البيت السابق عدم اشتامله عىل حرف الضاد وهم يرشكونه مع الظاء يف احلكم فإذا   
مفردة  إذا وردت  األلف  الغني ضادا وكذلك  يبدل حرف  قد  كام  غينا  أبدل  الضاد  ورد حرف 
سالم  يف  ونقول  عوهك  سامل  يف  فنقول  صادا  أبدلت  بالالم  متصلة  وردت  وإذا  واوا  أبدلت 
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عند من جعل  أصاًل وهو كذلك  اعتدامه  أو  التاريخ  انحراف  من  لبسًا  أعظم 
الشهود هم احلجة والكتابة تذكرة هلم خوفًا من نسياهنم ألن ال تؤدى الشهادة 

إال باليقني لقوله تعاىل: ﴿ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)))﴾.

فمتى نسق القضية بمرور األزمنة عليها راجعوا خطوطهم وتذكروا هبا))) 
شهاداهتم وأدوها عىل موجبها بيقني قاطع كام قاله القرين وهو كذلك.

وأشار أبو نبهان إىل مثله من كوهنا عالمة أي ألداء شهادة الشهود }هبا))){ 
هبا  شهادهتم  موجب  الشهود  أداء  مع  وانحرافه  اعتدامه  يرض  ال  فحينئذ 

لصريورهتا تذكرة هلم وهم احلجة دوهنا.

وإن قيل: إن مل تكن شهادهتم متعلقة هبا فإذا صارت فيها كالواجب فام ال 
ملا مر أهنا تذكرة  به فهو واجب قيل لك: تلك حجة داحضة  الواجب إال  يتم 
ال  للنسيان  خوفًا  استقرارها  كون  آنفًا  مر  قد  بل  وبغريها  هبا  تؤدى  والشهادة 

تعلقها هبا فتبطل ببطالهنا.

ما  يؤكد  فإنه  تعاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺٺ)))(  بقوله  فإن كابر 
قاله.

عصك.
وهناك من يرتب هذه احلروف ترتيبا آخر يشتمل عىل حرف الضاد وال يفرق يف إبدال األلف   

سواء أتت مفردة أو متصلة وهذا ترتيبه:
كم، او، حط، صظ، له، يف، در، سع، بز، خش، غض، ثج، تذ، نق.  

))) الزخرف ))
))) يف أ: فيها.

))) سقط من: ج.
))) البقرة )))
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﴿ہ ہ ہ ہ ھ  تعاىل:  قوله  قرينته)))  عليك  أوعمي  له:  قلنا 
ۆۆ)))﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 
الوثاقة فقط، والتذكرة للشهود عىل  إال  اإلجياب  بمعنى  ال  تراه))){ أنه  }أوال 

صحة ما قلناه ال غري.

تارخيها  نقطة  عدمت  وقد  هلا  خماًل  وعدمها  النقط  ختلف  أوليس  قال:  فإن 
فأخلها بإهيام زمن دون }زمن))){؟.

بكوهنا  الثقات  شهادة  وكفى  تذكرة  الكتابة  إن  آنفًا:  قيل له: }قلنا)5){ لك 
لتلك البينة املدعوة هلا ال غريها من األعرص لوجود خطوطهم فيها قوة))) لزوال 
ريبها ولبسها باألعوام)7) املوهومة لكوهنم من نشأة هذه الطبقة ال ما أعالها فال 

حميص لك يف ذلك أال ترى إىل ما ذكر يف))) التهذيب)9) يف النقط وختلفها.

إنه ال  بقوله: وقيل:  رد  ثم  املكتوب ألنه عليه عمل  إنه مبطل حلكم  قال: 
يرض ختلف النقط إال عند اإلشكال.

))) يف أ، ب: قريته.
))) البقرة )))

))) سقط من: ج.
))) سقط من مجيع نسخ املخطوط املعتمدة للتحقيق وقد أثبتت الكلمة يف طبعة وزارة الرتاث.

)5) سقط من: أ، ب.
))) يف أ، ب: قواه.

)7) يف ب: باألعالم.
))) يف أ: من.

)9) كتاب هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اللغوي اهلروي نسبة إىل هراة 
املتوىف سنة 70) هـ ابتدأ فيه بحرف العني أي باعتبار خمارج احلروف وهو كتاب كبري من الكتب 
املختارة يف اللغة وقد اعتمد عليه ابن منظور كثريا يف لسان العرب وعليه خمترصات عدة وضعها 
من جاء بعده من العلامء منها خمترص عبد الكريم بن عطاء اهلل اإلسكندري املتوىف سنة ))) هـ.
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الشهود هبا أهنا لسنة كذا مع  وكذا احلكم يف عدمها وأي إشكال مع علم 
شهادة داللة العقل بذلك وكفى هبا حساًم ملواد الريب فال))) جمال لك فيه.

ثم إنا لو صورنا بعدم كلية تارخيها فال قطع بعدم صحة ثبوهتا حكاًم كام ذكر 
هلام  التاريخ  برتك  والضامن  اإلقرار  أبطل  من  نبهان  أيب  االستقامة  ذوي  حلجة 

فقال: قد ال يبطلهام تركه وال أعلم فيه من قوهلم اختالفًا))).

قيل له: هل الوصايا كذلك؟ قال: فالذي يتضح يل صوابه فيها أهنام مثلهام 
والفرق بينهام ال أعلم مما يصح، وإن قيل به يف أجوبة تنسب للشيخ الزاميل))) 

فإن قوله بعد مضطرب إال يف قول واحد رصح فيه بأهنا ال تثبت.

وأما قوله: لعلها ال تثبت فليس من القطع يف يشء، وقول غريه: ال أقدر أن 
أبطلها مما يدل عىل توقفه إال عىل يشء آخر، والذي أميل إليه ثبوهتا يف موضع 

جوازها. انتهى.

أجوز مما هي عليه ألن)5) خمرجها  جواز  وهذا ما قاله الشيخ }نارص))){ وأي 
من الثلث مع صحة لفظها وقوة شهودها فال أعلم القول فيها إال كذلك.

ثم قال أيضًا يف موضع آخر: ليس التاريخ يف نفسه عىل حال مما يؤتى به يف 
الوثائق ملعرفة))) اآلجال وما حيتاج إليه يف معرفة املتقدم واملتأخر هاهنا ليكون 
يف  رشطًا  صار  قد  أوترى  عليه  دل  بام  فيعمل  إليه  احلاجة  مسيس  عند  املرجع 

))) يف أ، ب: فام.
))) يف ب: اختالفهم.

))) العالمة القايض صالح بن سعيد بن مسعود الزاميل املعويل اخلراسيني تقدمت ترمجته.
))) سقط من: ج.

)5) يف أ، ب: لكون.
))) يف أ: ملعنى.
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إقرار وال  فأرضاه يف  أعلم كذلك  فيها إين ال  ملا  ثبوهتا وتركه خماًل هبا ومبطاًل 
ضامن.

ويف قول املسلمني ما يدل عىل أنه ال يبطلهام وال يبني يل يف الوصايا إال أهنام 
مثلهام وإن رفع عن بعض املتأخرين يف بعض األجوبة هلم بأن منهم من يقول: ال 
يعجبني ثباهتا إال به ومنهم من يقول: ال أقدر أن أبطلها برتكه، وقيل: لعلها ال 
تثبت فهي ال بد أن تكون))) ثابتة أو باطلة وليس يف قوهلم هذا ما يشفي فكيف 
يكفي ومل يكن فيه ما يدل باجلزم عىل يشء منهام يف احلكم ألنه حمتمل يف البحث 
ملن مل يعجبه ثبوهتا ألن يقال: هل يعجبك بطالهنام))) ومل يقدر أن يبطلهام)))؟ هل 

يقدر أن يثبتها وجواهبا بال أو نعم أو ال أدري. واهلل أعلم.

ولعل مما يؤتى به ملعنى الرجاء واإلشفاق وعسى أن جيوز عليها أن تتضمن 
أواًل  يكون  أن  حيتمل  مما  ألنه  وقوعه  جيب  أو  خيشى  ما  كون  يف  الشك  معنى 

ومسبوقًا))) عليها.

وإن كان كونه يف نفسه حمتماًل فغري مقطوع به حالة رجائه وال إشفاقه ألنه 
من الغيب فأنى يدرى به فيخرج فيه من الشك قلبه فهو يف حيز ما ال أدري سواء 

فكيف يقتيض حكاًم أو يفيد علاًم واألوىل كذلك فيام به أوىل.

فأين موضع الفائدة ملن بلغ إليه يشء منهام عىل هذا لكن قد رصح بعضهم 
يف موضع آخر بأهنا ال تثبت إال بالتاريخ وال عار وال لوم وال شنار عىل أحد من 

أهل الرأي فيام يقوله عن رأي يف موضع الرأي.

))) يف ب: فهي وال بد وأن تكون.
))) يف أ، ب: بطالهنا.
))) يف أ، ب: يبطلها.

))) يف أ، ب: ومسبوق.
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فإن خالف قوله فيه قول غريه وال يف وقوفه يف مثل هذا عام أشكل عليه من 
يشء ما مل ينصبه دينًا خيطئ من خالفه.

وعىل هذا فال يعاب من يذهب مع تركه إىل ثبوهتا إذ ال يراه علة جلوازها 
فتفسد بعدمه أو بفساده ألنه موضع رأي ألهل الرأي.

اإلثبات متيل  إىل  أعدل هذا ونفيس  يراه  ما  أعدل  أن يكون عىل  وعىل كل 
يف  له  ظهر  يشء  ألي  به  إال  تثبت  ال  إهنا  يقول:  من  قول  أدري  وال  لرجحانه 

برهانه.

صح  إذا  الورثة  أن  احلكم  يف  ثبوهتا  ذلك  عىل  يعجبه  ال  من  قول  يف  وأما 
عندهم أن اهلالك إذا أوىص به ال تبطل حتى يصح معهم))) رجوعه عنها وهذه 
حجة أيضًا إلثبات هذه الوصية من الطرفني من املبطل لعدم التأريخ أو لفساده 
واملثبت هلا))) بعدمه ألنه ال شك فيه قد حتقق عندهم إيصاؤه هبا بدليل سؤاهلم 
بعض  عن  ومات  بعضًا  الويص  وأنفذ  للفقراء  بدراهم  أوىص  فيمن  للخلييل 
أيصح كامل إنفاذها بيد ورثة الويص فدل ذلك عىل أهنم أيقنوا بذلك بال ريب 

فال شك معًا أهنا تثبت برأي ذوي الطرفني.

علم  بعدم  بثبوهتا  حمتجًا  كونه  حال  يف  لعدمه)))  املبطل  قول  إن  ذلك  ومع 
الورثة برجوعه يف حمل نظر ملن قدر عليه من أهل النظر))) ألنه مع عدمه هبذه 

احلجة نفى أن تبطل بعد أن أعجبه أال تثبت إال به فصح يف رأيه تردد.

وهل يصح أال يبطل يف احلكم ما هو ثابت أو أن يبطل إال ما هو باطل ألنه 

))) يف ج: معه.

))) يف ب: هلام.
))) يف أ، ب: بعدمه.
))) يف أ، ب: البرص.
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ال يصح فيجوز أن يلزمهم إال ما يثبت يف احلكم وال أن يبطل ما هو ثابت فيه 
وال أن يثبت هو عىل غري اجلائز يف مواضع موافقة رسه جلهره وظاهره لباطنه.

األمرين)))  حيتمل  ما  موضع  يف  الباطن  غري  الظاهر  يكون  أن  جيوز  وإنام 
فيرتك حكم الظاهر لعدم صحة ما به يف الباطن وإال فحكمه يف الباطن حكمه 

يف الظاهر ال غري.

أقوم وأهدى  وعىل حسب ما نرى يف هذا فالرجوع إىل اإلثبات أوىل ألنه 
وأوضح وأقوى بدليل أن املوىل جل وعال أجازها فأثبتها ال عن رشط التاريخ 
فيها وإنام أمر باإلشهاد عليها ومل يصح يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال يف اإلمجاع 

من املسلمني وال يف آثار املتقدمني بأن))) ثبوته فيها لرشوطها جلوازها.

وملا كان هو عن النظر يف حمل البعد عز عيّل أن أقر به فضاًل عن))) أن أوجبه 
وال بد ملدعيه من قيام دليل عليه يصح له فيه.

وعىل هذا فأين موضع القيد هلا به عن مطلق ثبوهتا يف موضع جوازها إين ال 
أراه كمن يزعم أنه يراه فلو يأيت عىل دعواه بدليل رصيح لربهان صحيح يشهد 

له بصدقه وإال فالعمل فيام له كامل الربهان ال غري فافهم.

ثم لتكميل الغرض بتأدية كامل بحث ما أعتنى عليه باالعرتاض والعمل))) 
بدحضها من وثاقها املوهي هلا رباقها وإن مل يك املدعو به مؤثرًا من أصلها إال 
من نقلها بل ال بد من كامل الغرض به ليقع كل يف حكمه حله بضابط منوط 

بنياط منهج الرشع القويم.

))) يف أ، ب: األمران.
))) يف ب: أن.

))) يف أ، ب: من.
))) يف أ، ب: االعرتاض ملعل.



تمهيد قواعد الإيمان (((

إتيانه به مع ما مر بنسق يوجب معنيهام رقام لزم إعطاء كل من  ثم ملا كان 
أفرادمها ما خيصه حكاًم ثم إن أشار إطالقه يف املار إىل ملمح اإلمجال واإلهيام 
وأفرد هنا بأوهلام فكان حقه حكام املشار إليه بمسألة))) القصار لوضعه املفصل 
بكامله  مراتبه  بأحكام  الوفاء  فيه  ينبغي  ألنه  خالفه  ظهر  وإال  املجمل  موضع 
فيقع كل بحكم حاله ألن القول بفسادها))) وعدم }سدادها))){ بزيادة أحرف 
ونقصاهنا له حكم وقاية أو يف أوضاعه فيخل بالكل أن يف صدورها اتفاقًا ويف 

إعجازها تنازعًا وشقاقًا.

فيه  قاله  ما  وحسبك  اخللل  إىل  يؤدي)))  الكل  عىل  البعض  حكم  فإعامم 
الفاضل حبيب)5) بن سامل أمبو سعيدي مع بيان مرصحه بكامله.

ونقصاهنا  أحرف  زيادة  عن  لسائله  بقوله  حاله  حكم  معني  كل  وإعطاء 

))) يف ج: مسألة.
))) يف أ زيادة بعد بفسادها: بزيادة.

))) سقط من: أ.
))) يف أ، ب: مؤدي.

)5) الشيخ حبيب بن سامل بن سعيد أمبوسعيدي النزوي العقري من علامء القرن الثاين عرش للهجرة 
كان رضير البرص طلب العلم وقرأ عىل مشايخ البلد فصار من الفقهاء املتصدرين للفتوى وقد 
وفتاواه  الفتوى  العلم وصار مرجع  نزوى ودرس عليه كثريون من طلبة  أنشأ مدرسة يف عقر 

كثرية يف أثر أصحابنا.
اليعريب  كان شديدا يف احلق ال خيشى يف اهلل لومة الئم وهو الذي عزل اإلمام بلعرب بن محري   
وخلعه من اإلمامة ألحداث فعلها وله يف ذلك سرية كتبها لإلمام يعدد له فيها أحداثه الواحد 
راشد  بن  سامل  والشيخ  خالعلك  أين  يقينا  علام  فاعلم  آخرها:  يف  قال  عليها  ويعنفه  اآلخر  تلو 
البهلوي والشيخ راشد بن سعيد اجلهضمي والشيخ حممد بن نارص احلرايص والشيخ حممد بن 
عامر والشيخ حممد بن خلف والشيخ غانم بن عامر والشيخ بجاد بن سامل ومن بقلبه إيامن باهلل 

ومل يتمسك بإمامته إال اجلاهل مثلك.
والشيخ حبيب هو الذي عقد اإلمامة عىل اإلمام أمحد بن سعيد البوسعيدي سنة 7))) هـ مل   

أجد يف املصادر املرتمجة للشيخ حبيب ذكر لتاريخ وفاته. 
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إذا اعتلت بذلك  بقاء صحة ما سواها فقال جماوبًا له: من أهنا  الوصايا مع  يف 
عىل  املنسوقة  الوصايا  إحدى  يف  أتى  قد  يكون  أن  إال  كلها  بطلت  صدورها 
الوصايا  تلك  ثبتت  وترتيله  ونسبته  املويص  اسم  بكامل  تامة  بوصية  الصدور 

بنفسها.

راء  بإسقاط  بقوله:  إليه  املشار  الوصايا كام هو  أثناء  وإذا كان االعتالل يف 
املذكور ألهنا من كلمة يف أثنائها وعجزها ال يف منعقدها وأصلها من رأسها كام 

يشهد هبا عياهنا ثم قال: من كون االعتالل يف أثناء الوصايا يبطل املعتل فقط.

وأما املنسوق عليه أي تضمني تلك الكلمة املعلولة خيتلف يف ثبوته أي ال حيكم 
عليه بقطع البطالن كام وقعت إشارته بذلك ألنه حمل نظر ثم قال: بل أكثر الرأي 

عىل ثبوته أي املنسوق عليه بضمريه إشارة منه إىل صحة الوصية به))) كذلك.

ما  مع  هذا  يف  باالحتامل  القطع  صحة  موضع  فأين  حكاًم  هنا  كذلك  وهو 
رأيت هنا؟ وأين حمط احلكم لقطع صحة بطالهنا عىل مطلق قوله برأيه؟.

كال فال وهم يف ثبوهتا رشعًا بشاهر األدلة عليها رقاًم فيندفع لذلك االستقراء 
النور  من  املكتسب  الشعشعي  للعقل  املواطئ  الذهني  }بالنظر))){  الظني 

الرشعي الدال عىل املسلك واملجرى والعمل باألحرى.

يف  العدل  احلاكم  أمره  يتوىل  املنقود  باقي  فشأن  كذلك)))  األمر  كان  وإذا 
وانقىض  فانتهى  نائبهم  أو  املسلمني  ثقات  أو  نائبه  أو  مستحقه  يف  له  الوضع 

واندفع به علة األمر وارختى.

))) يف أ، ب زيادة بعد به: أن.
))) سقط من: أ.

))) يف أ، ب: كذا.
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واحلمد هلل عىل ذلك محدًا يوايف شكره ويكافئ مزيده وانظر للعمل صوابه 
اهلل  السالم ورمحة  باألحوط عماًل وعليكم  واقصد  ودع مشاهبه وسل وحقق 
بالتقصري))){ حممد  }املعرتف  وبركاته. وذلك من املحب }احلقري))){ الفقري 

بن عيل املنذري.

  

))) سقط من: ج.
))) سقط من: ب.
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جواب المحقق الخليلي على اعترا�س العالمة المنذري

العامل اخللييل عىل هذا االعرتاض  الرباين  اطلع شيخنا  الناسخ))): وملا  قال 
من  املسلمني  لضعفاء  رمحة  اجلواب  هبذا  أثره  عىل  اإلتيان  الصواب  من  رأى 
ضيق  عن  }الصادر  التلبيس)))  هذا  بمثل  االغرتار  عن  املجتهدين  الطلبة))) 

الفطن))) ووفور احلمق)5){ فقال:

 

ٱ ٻ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي يقذف باحلق عىل الباطل فيدمغه وكان بذلك حقيقًا الذي 
للباطل)7)  جيعل  ومل  احلجة  املعاندين)))  عىل  هبداته  وأقام  املحجة  هبداه  أوضح 

وجامع  التمهيد  مرتب  السيفي  مخيس  بن  حممد  العالمة  الشيخ  هنا  بالناسخ  املقصود  أن  أظن   (((
جوابات املحقق اخللييل.

))) يف أ: البطلة.
))) يف د: عن االغرتار بمثل هذا اخليال ودفعا لالشكال.

))) يف أ: العطن.
)5) سقط من: د.

))) يف أ: العاندين، ويف د: املعاند.
)7) يف أ: الباطل.
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عىل احلق طريقًا الذي فصل بسيف الربهان أعناق املعارضني))) باهلذيان وهدى 
للبيان من نرص احلق تصديقًا له وحتقيقًا وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل 

كان زهوقا.

وصالة اهلل وسالمه عىل رسول اهلل وآله وإخوانه الذين أنعم اهلل عليهم من 
النبيني والصديقني }والشهداء والصاحلني))){ وحسن أولئك رفيقا.

أما بعد، فقد نظرت فيام سطره))) الشيخ املتفقه))) حممد بن عيل املنذري من 
الرد عىل ذلك اجلواب وجزمه يف غري موضع من قوله بخروجه عن الصواب 
يفهم  ال  مع تعلقه يف ذلك بعلل غري مسلمة يف النظر واحتجاجه }عليه)5){ بام 

معناه من األثر.

فكان مني أن أورد عىل أثره بعد سابق علم اهلل وقضائه وقدره ما ينبغي أن 
ينظر يف فصوله))) من وقف عليه من أويل األلباب فريد كل فصل منها إىل أصوله 

التي هي أم الكتاب وال يعجل قبل أن يتضح له احلق بقول أخطأ أو أصاب.

املنذري ضعيفان قد اختلفا يف جواب فال يؤخذ من  واعلموا)7) أين وهذا 
كلها  فاألمور  وصواب  حق  قويل وال من قوله أبدًا إال ما))) علم }اهلل)9){ أنه 

))) يف أ: املعارض.
))) سقط من: د.

))) يف د: نظره.
))) يف ج: الثقة.

)5) سقط من: ج.
))) يف أ: فضوله.
)7) يف د: اعلموا.

))) يف ج: من.
)9) سقط من: ج.
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ثالثة: »أمر بان رشده فاتبعوه وأمر بان غيه فاجتنبوه، وأمر مشكل فاتركوه))) 
»وقوفًا عنه طلبًا للسالمة منه حتى يتضح عدله أو يظهر بطله وباهلل أستعني وهو 

حسبي ونعم الوكيل.

بيــــان:
وقد تعرض هذا املنذري فيام قدره من اخلطاب ملعان مل تذكر يف ذلك اجلواب 
كاألمهات  فنحن نذكر))) ما قدره اهلل منها يف فصول تكون ملعاين }يف))){ جوابه 

واألصول.

))) حديث رشيف رواه ابن عباس ريض اهلل عنهام يقع يف صفحة وزيادة تقدم خترجيه يف هامش اجلزء 
األول.

))) يف ج: نكرر.
))) سقط من: د.
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الف�سل الأول

}في)1){ قاعدة الفتيا

قال الشيخ))): ومع ذلك فليس األمر يف احلكم كالشأن يف الفتوى فاحلاكم 
}منه))){  خمتاره  وينتقي  الكل  رصاح  يؤيت  خالفه  واملفتي  نظره  لصحة  يقطع 

إبقاء))) ملجال)5) اإلجتهاد))) يف حق مريده أو لنظر صالحه إىل آخر ما قاله هنا.

املفتي  من  الفرع  يف  القول  حيسن  ال  إنه  فأقول:  منه:  آخر  موضع  يف  وقال 
بالقطع فيخرجه خمرج األصل فيام حقه جمال النظر يف رأي املهتدين ال سيام يف 

هذا الزمان لكثرة العميان ووفور الطغيان. الخ.

معنيان:  وفيه  خمتاره  وينتقي  الكل  رصاح  يؤيت  خالفه  واملفتي  }قوله)7){: 
أحدمها أن عىل املفتي لزومًا أن يذكر وجوه الرأي كلها خيرب هبا كل من استفتاه 

))) سقط من: ج.
))) أي الشيخ املنذري.

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب، ج: إنتقاء.

)5) يف أ، ج: بمجال.

))) يف أ، ب: اجلهاد.
)7) زيادة يف: د.
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وإال فمقتىض احلكم عنده بالبطالن عىل فتواه.

ويدل عىل هذا قوله فيام بعد ألن خالفه مع وجود سعة طرقه))) من الرشع 
ما ذكره من قصة  إىل  اليسري  أخيه طرق اخلري وعرس عليه  كلفه كمن سد عىل 

املجدور الذي زعمه.

وإن قال تارة: ال حيسن فكان مراده الوجوب بدليل ما أورده بعد من التعليل 
وعىل كال التقديرين فهو قول مضطرب وبناء خرب ال تثبت عامرته وال تصح 

إمارته.

وثانيهام قوله: وينتقي خمتاره أي يرجح األرجح وخيرب بام عنده أعدل وأوضح 
وهذا ال يلزم املجيب بإمجاع أن خيرب باألعدل من األقوال يف موضع النزاع.

واملختار  باحلجة  األعدل  هو  أنه  علاًم  به  حييط  ال  ما  خيتار  ألن  معنى  وال 
اتفاق   }(((.....{ واحلجة لنا عىل عدم لزومه يف موضع اجلهل أو))) العلم به 
قرار  وال  هلا  أصل  ال  جمازفة  قوله  من  فهو  اآلثار  وتواطؤ  خالفه  عىل  الفقهاء 
كقوله يف األول: إن عىل املفتي أن يأيت يف جوابه بجميع وجوه الرأي مرسودة 

يف خطابه.

وال بد له يف هذه الدعوى من أحد ثالثة أوجه: إما أن يلزمه اإلحاطة بالعلم 
وهو حمال بدليل النقل والعقل العلم أكثر من أن حيىص وما أوتيتم من العلم إال 

قليال.

))) يف أ، ب: طرفه.
))) يف د: و.

))) بياض قدر كلمة واحدة يف: ب، د.
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وإما أن يلزمه القول بام علمه))) وبام))) ال يعلم))) منه وهذا باطل أتقولون 
عىل اهلل ماال تعلمون.

يلزمه)5)  لئال  الوجوه  من  يعلمه  ال  عام  }له))){  بالعذر  يقول  أن  وإما 
}دعوى))){ اإلحاطة بالعلم ويبيح له مع ذلك الفتيا بام يعلمه من وجوه الرأي 
كلها غري مكتف بأقلها من حيث العدد وال بالشطر منها وال بجلها)7) فهذا الذي 

نطالبه)9) يف احلني عىل صحته بالعلل والرباهني. أن  }مل))){ يمكن 

الوجوه  تلك  من  ختليصه  إىل  تبلغ  ومل  عباراته  تلخيصه  عن  قرصت  وإن 
السابقة إشارته فكأنه هو الذي قد أختذه لنفسه سبيال لكن لشدة غباوته مل يذكر 
عليه دليال ونحن ال نراه وال نقبله أبدا من دعواه فالعمل بخالفه أكثر من أن 
ومل  اإلمجاع  السلف  بني  عليه  استقر  قد  يذكر  أن  }من)0)){  حيرص وأشهر 

يذكر فيه بني اخللف نزاع.

الفروع  يفتي عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف  فقد كان كل من علامء الصحابة 
بقوله واجتهاده فيعمل به لسداده غري ملتفت إىل من خالفه اجتهادا فيه وإن كان 

))) يف أ، ب: أعلمه.
))) يف د: وما.

))) يف أ، ب: وما مل يعلم.
))) سقط من: د.

)5) يف أ، ب، ج: يلزم.
))) زيادة يف: د.

)7) يف ج: حملها.
))) سقط من: د.

)9) يف أ، ب، ج: يطالبه.
)0)) سقط من: أ، ب.
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يعلم بمخالفته))) وأقر ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفيهم قال: »أصحايب كالنجوم)))« 
كام  الكل  برصاح  فتأتوا  اجلميع  رأي  تعلموا  حتى  أحدا  تفتوا  ال  هلم:  يقل  ومل 
ادعاه هذا املنذري املرسوم ووقائعهم يف هذا الباب كثرية منها: يف املرياث بني أم 

وأخت خالصة وجد.

قال أبو بكر وابن عباس: لألم الثلث والباقي للجد. وقال عمر))) وابن مسعود: 
لألخت النصف ولألم ثلث ما بقي وثلثاه للجد. وقال عثامن))): لألم الثلث والباقي 
بني األخت واجلد نصفان. وقال عيل: لألخت النصف ولألم الثلث والباقي للجد. 

وقال زيد بن ثابت: لألم الثلث والباقي ثلثه لألخت وثلثاه للجد.

فّذ))) فلم)7) يكن  بقول  األئمة  هؤالء  فانظر كيف أفتى كل }واحد)5){ من 
االجتهاد بالرأي مصيبا)9). باب  يف  به  كان  بل  عندهم }به))){ معيبا 

وسئل عيل بن أيب طالب وهو عىل املنرب بالكوفة)0)) عن زوجة }وابنتني)))){ 

))) يف د: بمخالفيه.
))) تقدم ختريج احلديث.
))) يف ج: وقال ابن عمر.

))) عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية القريش األموي تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
)5) سقط من: ج.

))) يف أ: فإن.
)7) يف أ، ب: مل.
))) زيادة يف: د.

)9) يف أ: مصيب.
)0)) الكوفة املدينة الشهرية بالعراق أسسها سعد بن أيب وقاص سنة 7) هـ بأمر من عمر بن اخلطاب 
إبان حروب املسلمني مع فارس وسميت هبذا االسم ألهنا كانت من رمل وحصباء وكل رمل 
عظيمة  شهرة  هلا  صارت  ثم  خلالفته  عاصمة  طالب  أيب  بن  عيل  واختذها  كوفة  فهو  وحصباء 

باعتبارها أحد أهم منارات العلم واحلضارة يف العامل اإلسالمي. 
)))) سقط من: ب.
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وأبوين فقال عىل الفور: صار ثمنها تسعا، ومل يذكر ما البن عباس من القول يف 
منع العول))).

وعىل مثل هذا كانت طريقة األسالف فهل كان ذلك تقصريا منهم أو تعسريا 
عىل عباد اهلل حيث مل يأتوا بجميع وجوه االختالف وهم دعائم اإلسالم وأئمة 

األنام وقادة اهلدى ومصابيح الدجى ال يلحق شأوهم، وال يشق غبارهم.

املجتهدين  الصحابة  دون  التابعني  من  كان  فيمن  هذا  يقول بخصوص  أم 
من  غريهم  دون  األربعة  بأئمتهم  االجتهاد  ختصيص  يف  اخلالف  أهل  قاله  كام 
املقلدين لكن إلنكاره التقليد دل عىل أنه عنهم بمكان بعيد وال جيوز التخصيص 

إال بدليل وما إىل ذلك من سبيل.

واحلق يف هذا معنا أن اجلهل داء والعلم دواء واجلاهل مريض طبيبه الفقيه 
فحقه أن يعطيه من الغذاء ما ينفعه ويكفيه وأن يمنعه عام يرضه منه ويؤذيه وأن 

يعاجله من الدواء بام يشفيه وأن ال يتجاوز حد ما))) حيتمله }الطبع))){ فيه.

وكذا الفقه فاجلهل باملسائل األصولية كالداء املتلف الذي ال يدفعه إال دواء 
واحد فمن أصابه نجا ومن خالفه فأمره إىل اهلالك عائد.

حال  وخيتلف  وضعفا  قوة  خيتلف  الذي  كالداء  الفرعية  باملسائل  واجلهل 
ينتفع  فقد  وصفًا  والزمان)5)  واملكان  والسن  املزاج  تباين  بحسب)))  به  املبتىل 

))) راجع تعريف مصطلح العول يف هامش اجلزء الثاين عرش.
))) يف أ، ب، ج زيادة بعد ما: ال.

))) زيادة يف: د.
))) يف د: بحسن.

)5) يف ب: والزمان واملكان، ويف د: سقطت كلمة الزمان.
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مريض بام يرض اآلخر من الدواء))) يف العلة الواحدة كام ال خيفى.

وكذلك))) الشأن يف علمي))) الدين من رشيعة))) وحقيقة)5) يف معاملة أو 
مكاشفة ألهل الطريقة فإن أحوال أهلها عند املبرصين هبا من أرباب العلوم ال 

تنفك البتة عن معترب اخلصوص والعموم.

وكذا حكم ذكر األقوال يف مسائل النزاع بالرأي واجلدال فإن منها ما يكون 
ضارًا لقوم ونافعًا آلخرين ومنها ما يستوي ذكره وتركه وبعضها ال حاجة به 

للسائلني.

وعىل هذا من أحكامها يكون تفريع أقسامها وبه تعلم أن ذكر االختالف يف 
أكثر املواضع ال يلزم املجيب ألن الغرض اهلداية واإلرشاد إىل احلق فإذا حصل 

ببعض القول فالسائل واملسئول كالمها مصيب.

أوال ترى))) أن أكثر اآلثار تقيض)7) بجواز االقتصار عىل طائفة من رأي أويل 
اللباب)))  – مثااًل يوضحه من كتاب  اهلل  – إن شاء  األبصار وسأورد يف هذا 

فاعتربوا فيه يا أويل األلباب:

))) يف د: الداء.

))) يف د: وكذا.
))) يف أ: علم.

واحلديث  واألصول  الفقه  علوم  من  حتتها  يندرج  وما  اإلسالم  برشيعة  العلم  هو   (((
والتفسري............. الخ.

)5) هو العلم الذي يسميه الناس بعلم الرس وهو التالوات يف اخللوات ويسمى علم الرياضة. )حممد 
بن شامس(.

))) يف د: يرى.
)7) يف د: يقيض.

))) تقدم التعريف به.
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مسألة:
ومن أكل أو رشب أو نكح عامدًا يف رمضان هنارًا وهو يف احلرض فعليه بدل 

الشهر ويصوم شهرين أو يعتق))) رقبة أو يطعم ستني مسكينًا.

وقول: يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم اإلطعام وليس هو بمخري. انتهى.

فهذه عىل قياد قول من يوجب عليه البدل والكفارة ومل يذكر هبا شيئًا))) من 
االختالف يف رصيح))) عبارة وال يف إشارة.

فهل هي حق يف حق من قاهلا أو قبلها أم))) ترون عدم ذكر ما باملسألة من 
االختالف كان مبطلها؟.

وفيه)5) عن الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل يف هذا ما يزيد عىل عرشة أقوال ذكر 
وزاد  وسؤال  جواب  من  صنفه  فيام  الشيخ أبو نبهان – رمحة اهلل عليه – غالبها 

عليها))) قول من جيتزي بالتوبة يف حق اهلل ذي اجلالل.

وقول آخر: إن عليه بدل الشهر وكفى، وقول)7) غريه: إن عليه البدل فقط 
فيحسن أن يكون ليومه أو))) ملا مىض؟.

))) يف د: تعتق.

))) يف د: يشء.
))) يف د: ترصيح.

))) يف ج: أو.

)5) يف د: فيه.
))) يف د: عليهام.

)7) يف أ، ب: وقوال.
))) يف د: و.
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تقصري)))؟  من  وهذه أقوال مل ترفع عن الشيخ أيب سعيد فهل }يف))){ ذلك 
وهو أكرب))) إمام لألئمة مفيد وهل خيلو من ذلك أحد إال من يدعي الكامل))) 

وهل يدعيه إال من سفه نفسه لغلبة وهم أو خبال)5)؟.
فقيه واحد من ذكره االختالف يف موضع  ما يف تصنيف  وقدك))) يف هذا 

دون غريه تبرصة ملن اعترب.
»مل  »املعترب)7)  كتابه  يف  االختالف  من  مجلة  ذكر  قد  الكدمي  شيخنا  فهذا 
يذكرها يف »االستقامة)))« عىل تبحره فيه ولو مل يكن إال مسألة من تقوم به احلجة 
باب ما يسع جهله من  يف  منهام  من السامع فيام وقته قد حرض وقال }يف)9){ كل 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريه ما)0)) قد استوىف فيه ألحكامه وإن مل 

يذكر يف اآلخر ما ذكره يف هذا من أقسامه.
وكذا الشيخ أبو نبهان مل نجد عنه وجهًا جلواز االنتصار يف املختلف فيه وقد 
رصح به الشيخ أبو سعيد يف بعض مسائله ومها يف التابعني من أهل نحلة احلق 

أشهر فقيه.

))) سقط من: د.
))) يف د: تقصريه.

))) يف د: أكرم.
))) يف أ، د: وهل خيلو من ذلك أحد ال يدعي الكامل، ويف ب: وهل خيلو أحد من ذلك ال يدعي 

الكامل.
)5) يف د: خيال.

))) كذا يف األصل واملعنى غري واضح.
)7) كتاب املعترب تأليف العالمة أيب سعيد حممد بن سعيد الناعبي تقدم التعريف به يف هامش اجلزء 

األول.
))) كتاب االستقامة تأليف العالمة أيب سعيد حممد بن سعيد الكدمي الناعبي تقدم التعريف به يف 

هامش اجلزء األول.
)9) سقط من: د.
)0)) يف ج: فيام.
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فأين ذلك املنذري الذي ال يفهم ما يقول عن هنج ما جرى عليه من احلق 
هؤالء الفحول.

وهذا الباب من ظواهر الرشيعة))) فال حاجة فيه إىل كثرة النقول ولعيل أن 
أرجع إىل تفصيل هذه املسألة }بحول اهلل))){ فأقول: 

ما  فيه  القول  }من))){  مىض  فقد  كله  االختالف  ذكر  وجوب  عدم  أما 
كفى لكن نعرض))) عليه باعتبار اخلصوص والعموم معاٍن تستلزم فيه ختصيص 

إطالقه عند أهل الفهوم.

فلو علم الفقيه مثاًل أن السائل قد اعتقد ذلك الرأي دينًا فخطأ به يف جهله 
من قال)5) أو عمل بغريه حينًا لزمه إلنقاذه))) من اهلالك أن خيربه أنه موضع رأي 

واختالف وربام كان األوىل به حيث ال مانع أن خيربه بام فيه من اخلالف.

فإن استوى القوالن عداًل كقوهلم: الزكاة رشيك عىل قول ويف الذمة عىل 
قول آخر فذكر االختالف له أفضل عسى أن يأخذ املبتىل لنفسه بام يراه أعدل.

فإن كان }أحد)7){ القولني متفقًا عىل العمل بغريه كان تركه يف فتيا العامة 
أوىل كقول ابن عباس يف العول ووجوب الزكاة يف النقدين قبل احلول ورأي ابن 
ملتفقه  ثابت يف اجلد مع األخوة ونظائر هذا يف طريقته املثىل إال }أن))){ يكون 

))) يف د: الرشيفة.
))) زيادة يف: د.

))) سقط من: ج.

))) يف د: تعرض.
)5) يف أ، ب: قول.
))) يف د: إلنفاذه.

)7) سقط من: أ، ب.
))) سقط من: د.
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ليعلم أنه موضع رأي مهمل فذكره له حسن جائز وإن مل يكن باملستعمل وليس 
بحسن))) وال جائز وضع احلكمة يف غري أهلها وال منعها عن مستحقها.

واحلكمة هي العلم النافع وهذا نوع منها له نور يف احلق ساطع وله طرفان 
من  الرخصة  هو  وأدنامها  يف االسم واملعنى خمتلفان فأعالمها }هو))){ التشديد 
اهلل للعبيد فاجلاهل الظلوم يف فساده يمنع من الرخص املعينة له عىل نيل الظلم 

بعناده ألن ما يؤدي إىل العنت عليه أو عىل غريه ممنوع لعدم خريه.

ومن فعل ذلك فقد منع))) احلكمة حقها ويف غري أهلها وضعها وكان هبا 
قنطرة للظاملني وسلاًم للجاهلني وهو بذلك من اآلثمني.

والتائب اخلاضع املنيب اخلاشع ال يعان بالتشديد عليه))) الشيطان بل يسهل 
هبا عن  ليخرج  إليها  رضورته  تعينت  إذا  الرخص)5){  }بكشف  الطريق  له 

املضيق.

منع  باب  يرجى فالحه من  فيها صالحه وهبا  التي  الرخص  منعه من  فإن 
احلكمة أهلها وهو ظلم رصيح فام له يف احلق من مبيح.

يكون  تلجئه ألن  تساهاًل من غري ما رضورة  للعمل هبا  هلا  فإن كان طلبه 
هبا عاماًل فهو الذي يف مثله قالت))) اآلثار ملن يدرهيا: ثالثة ال جيابون: العانت 
واملتعنت وطالب الرخصة قبل أن يقع فيها هذا غري ما رخص اهلل فيه يف غري 

))) يف د: حيسن.
))) سقط من: د.

))) يف د: ظلم.
))) يف أ: ال يعان عليه بالتشديد.

)5) زيادة يف: د.
))) يف د: فهو الذي به قالت.
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الرضورة فإنه ال من هذه الصورة.

واعلم أن كل ما يقتيض احلال منع))) القول به يف أفراده فاحكم بذلك فيه إذا 
ركب مع غريه من األقوال الطراده ألهنا مع احتاد العلة وبقاء املانع }تكون))){ 
عىل ما هبا من خلة إال أن يكون يف املركبات معه ما برشاده يدفع املحذور من 
غائلة فساده فهذا أنموذج))) ليقيس عليه أرباب الفهم بل هو))) آيات }بينات)5){ 

يف صدور الذين أتوا العلم.

فانظر يف هذا وقل إذا ارتفعت القواطع وزالت املوانع وكان السائل متفقهًا 
يف الدين وهو من الثقات املجتهدين أو مبتىل بام يلزمه يف الرأي لزوم خالصه 

من أرس اعتياصه.

فذكر ما حيفظه املفتي من مستعمل الرأي يف مسألتهام أفضل ليطلع األول 
عىل وجوه الرأي وليأخذ الثاين بام يراه لنفسه أعدل أو يستعني بمن يكشف له 

أعدهلا من األهزل.

ال)7)  حيث  وباالحتياط)))  حكاًم  بأعدهلام  فيأخذ  عليه  جيب  ربام  فاالجتهاد 
أن يعمل أو))) يكون  له هبا  ما جيوز  بالرخصة يف موضع  أو  ندبًا  فيه  له  خصم 
خمريًا إذا استوت الوجوه عداًل أو عىل قول من جييز له العمل بأهيا شاء إن كان 

))) يف ج: مع.
))) سقط من: د.

))) يف د: النموذج.
))) يف د: هي.

)5) سقط من: د.
))) يف د: وباالحاطة.

)7) يف ب زيادة بعد ال: حكم.
))) يف د: و.
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أهيا  له  باملنع منه يف قول آخر حتى))) حيث ال جيد من يعرب  أو  بتعديلها جيهل 
أعدل))).

منه رضورة  تعلم  بريب وال  يتهم  السائلني ال  احلال من  كان جمهول  ومن 
تلجئ))) إىل الرخص يف احلني فاألوىل به سلوك طريقة االعتدال وإن مل يتحقق 
املنع يف هذا وال ذاك يف احلال لكن خري األمور أوساطها وهو))) املنهاج املستقيم 

وعىل هذا أكثر)5) فتاوى أكثر الفقهاء))) الناظرين بنور اهلل العليم.

يف  }جلوازه  اقتصارا)7)  جوابه  يف  الرأي  بعض  عىل  الفقيه  من  كان  وربام 
ذكر  استيفاء  عن  }له)9){  يكون  ملا  أو  لالختصار))){  حبه  مع  األصل 

وجوه)0)) الرأي من اإلعتذار)))) كام سيعاد إن شاء اهلل تعاىل فال تعنيف عليه.

إن فقهاء األمة هم الورثة واألئمة والة احلق وهداة اخللق وزنوا ما به أجابوا 
بقسطاس)))) اهلداية فأصابوا إن قبضهم العدل أوجزوا يف القول فأقسطوا)))) 

))) يف ج: متى.
))) يف د: األعدل.

))) يف أ، د: يلجئ.
))) يف أ، د: فهو.

)5) يف د: وعليه أكثر.
))) يف ج: فقهاء.

)7) يف أ، ب، ج: اختصارا.
))) سقط من: د.

)9) سقط من: ج.
)0)) يف أ: وجود.

)))) يف أ، ب: األعذار.
)))) يف د: لقسطاس.

)))) يف أ فأقنطوا.
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اهلل  دعاة  هم  فرطوا  وال  أفرطوا  وإن بسطهم الفصل))) انبسطوا }به))){ فام 
يف بالده وهم الغوث لعباده ذلك الفضل من اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل 

العظيم.

اجلواب يف الفقه كالم يبني أحكام قضية برشح معناها السؤال ورشطه أن 
يكون مطابقًا للواقع منه فال يكون األجنبي عنه جوابًا له يف حال.

فهو  فهو احلق وإال  الرشيعة  لقوانني  بيان احلكم عليه مطابقًا  فيه  فإن كان 
ضالل، ثم إن اإلجياز واإلطناب طريقتان يف }علم))){ البيان مشهورتان يتوسط 

بينهام نوع ثالث يسمى مساواة اللفظ للمعنى يف عرف أهل ذاك))) الشأن.

أو  لفظ  إجياز)5)  يف  طرقها  من  سلك  ما  أيًا  جوابه  يف  املفتي  عىل  بأس  فال 
غري  ملقتضاه  مفيدًا  لسؤاله  مطابقًا  حاله  يف  اجلواب  كان  ما  إطنابه  أو  مساواته 

خارج من احلق يف حكمه ومعناه.

وإنام يالم يف غري موضع العذر عىل قصوره ويعنف بإدخال ظلم األباطيل 
عىل نوره.

املفتي  عىل  وجب  حمتماًل  املعاين  ولكثرة  جمماًل  السؤال  لفظ  كان  فإن))) 
تفصيله لكي يصح له تأصيله وإال صار جوابه ملا به من االقتصار)7) من باب 

))) يف د: الفضل.

))) سقط من: ج.
))) زيادة يف: د.
))) يف ج: ذلك.
)5) يف ج: جماز.
))) يف ج: وإن.

)7) يف أ، ب: األقصار.
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مسألة القصار إال أن يكون اإلطالق أغلبيًا واملتحمل بعيدًا فاإلرضاب فيه عن 
حمتمله البعيد ال خيرجه عن أن يكون سديدًا ملا يف اإلمجاع والسنة والقرآن عىل 

استعامله كذلك من دليل واضح الربهان كلفظة))) املرء))) من قوله تعاىل: ﴿پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ)))﴾ هي تشمل احلر واملسلم))) والعبد والكافر.

احلكم  من  تفيده)7)  فيام  داخل  غري  احلر)))  املسلم  غري  إن  وباإلمجاع)5) 
الفقهاء يف أجوبتهم)9) ال يعبئون بمثل هذا  الشاهر وعىل نحوه))) استقر عمل 
االحتامل تغليبًا لغريه }عليه)0)){ واتكااًل عىل ختصيص السائل له إن أراد غريه 
يف السؤال فجروا عىل هذا يف مجيع الصور من البيع والرشاء والعتاق والتزويج 
واإليالء والظهار والطالق والعدد واملرياث وغريه مع توارد األسئلة هكذا عىل 

اإلطالق.

فيسأل هذا عمن مات عن كذ من عصباته وأرحامه واآلخر فيمن قال لزوجته 
كذا وكذا من موجب)))) ظهار أو إيالء أو طالق أو غريه من أحكامه)))).

))) يف ج: كلفظ.
))) يف ج: امرؤ.
))) النساء )7)

))) يف أ، ب، د: احلر املسلم.
)5) يف د: واالمجاع.

))) يف أ، ب: غري احلر املسلم.
)7) يف أ: يقيده، ويف ب، ج: تقيده.

))) يف د: نحو ما.
)9) يف ج: أجوبتها.
)0)) سقط من: د.
)))) يف أ: وجب.

)))) يف د: أحكام.
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فيجاب األول بصفة القسمة ملرياثه بني املذكورين والثاين بام يقتضيه سؤاله 
عبدًا  أو  مرشكًا  اهلالك  كون  احتامل  مع  دين  أو  رأي  يف  حكم  من  زوجته  يف 

وأرحامه وعصباته كذلك أو هم قاتلوه عمدًا.

وكذلك الزوج حيتمل أن يكون عبدًا فال يثبت))) منه إيالء وال ظهار وال 
اخلناق. به  ضاق  طالق، وكذلك))) لو كان جمنونًا أو أكره عليه }أو))){ قد 

رشاء  }أو)5){  كبيع)))  الصور  من  غريها  يف  أجوبتهم  تواطأت  هذا  وعىل 
هذا االحتامل البعيد لكنهم مل يلتزموا  من  فيه  بام  علمهم  مع  عتاق  }أو))){ 
التنبيه عليه يف كل نازلة لكل مستفيد وقالوا عىل من بيل بيشء منه: أن يسأل عنه 
باخلصوص)7) وال إشكال فيه فإنه من مشاهري النصوص وكفى من الربهان عىل 
فقد  اعترب  ملن  وبابه  هذا))){  }من  واألثر  السنة  يف  وما  القرآن  عبارة  جوازه 
عقدوا)9) ملا خيالف هذا الغالب ما يوضحه من األبواب واستغنوا به عن ذكره 

يف كل مسألة وجواب.

ومن شاء أن يستقيص املحتمالت كلها يف جوابه أو تصنيفه املبسوط فال بأس 
أن يظهرها يف رشوح أو يلمح هبا يف قيود أو رشوط. لتكون فارزة ألحكامها عام 

))) يف أ: تثبت.
))) يف أ، ب: وكذاك.
))) سقط من: أ , ب.

))) يف ج: الصور يف بيع.
)5) سقط من: أ، ب، ويف د: و.
))) سقط من: أ، ب، ويف د: و.

)7) يف أ: اخلصوص.
))) سقط من: د.
)9) يف د: اعتدوا.
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سواها من أقسامها وإن كان }هذا))){ ال من اللوازم يف مقامها.

وإذا ثبت هذا فيام حيتمله اللفظ يف أصل وضعه فكيف بام ال حيتمله أصاًل 
وإنام جيوز أن يستطرد القول فيه من شاء))) ذلك لنفعه.

فهل من وجه يا معارش املسلمني ألن يلزمه املجيب فيحمل))) يف إلزامه إياه 
بغاية ال تدرى أو))) إىل غري غاية وإن هذا ليشء عجيب.

لذلك  املبسوطة  واملصنفات  السري  يف  تفريعًا  االستطراد  يكون  ما  وأكثر 
وضعًا كام متوج به)5) بحر اليم اخلضم الكدمي يف سفر االستقامة – أحسن اهلل 

إليه صنعًا.

يستطرد  وربام  السائل  كالم  قدر  عىل  تكون  ما  فأكثر  املسائل:  أجوبة  وأما 
من  السائل  عىل  شفقة  أو  عائدة  عىل  تنبيهًا  أو  لفائدة  تتمياًم  قوله  يف  املجيب 
التنبيه وال يلزمه ذاك إال أن يرى أنه بدونه  الفقيه))) لعلمه بشدة)7) حاجته إىل 
يقع السائل يف اهلالك لغفلته عن االهتداء إليه وقصور فهمه عن السؤال بام جيب 

فيه))) عليه.

وربام يعرض للمجيب يف نفسه ما يصده عن رشح القول وبسطه لعوارض 
نفسانية أو أمزجة طبيعية أو أمور خارجية أو قبض إهلي مؤذن يكون عتاب أو 

))) زيادة يف: د.
))) يف أ: شاءت.
))) يف د: فيحد.

))) يف د: و.
)5) يف د: هبا.

))) يف ج: أو شفقة من السائل عىل الفقيه.
)7) يف أ، ب، ج: لشدة.

))) يف أ، ب: منه.
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مقام قبض أقيمه ال ليشء يعلمه من األسباب وإنام ترصفت به عليه))) يد القدرة 
يف سابق الكتاب.

وربام ذلك ملعان رآها املجيب أليق باملجاب إما لقصور فهمه وسوء فطنته 
وكثافة طبعه وضيق عطنه عن التفرقة بني كثرة الوجوه والصور فيؤديه ذلك إىل 
إن كان بحاجته منها خبريًا فأرشده  احلرية واللبس وهو عني الرضر وال سيام 

إليها عىل اخلصوص وكان له بذلك هاديًا ونصريا.

وإما ملعنى هو من هذا أهم والرضر منه أطم والفتنة به أعم، وما ذاك إال أن 
واالمتحان  للخصومات  أعدت  قد  يرى أن غالب أسئلة أهل }هذا))){ الزمان 
يف  فقدموها  األقران  لغلبة  نفسه  يف  أقوى  يراه  بام  منهم  فريق  كل  وصورها 
املحاكامت بني أيدهيم وسيلة وكانت هلم ألكل أموال الناس }بالباطل))){ أنفع 

حيلة.

فكيف به عىل هذا أن يفتح هلم من ذات نفسه احلجج ليستعينوا هبا عىل ظلم 
بعضهم بعضًا ملا هبم من عوج فيكون مع علمه بذلك منهم بالتحقيق كمن أعار 

سيفًا لقاطع طريق))).

فالظامل يف تعديه قاطع لعنقه وضار بأخيه واملعني عىل يشء من الظلم ولو 
بمدة دواة كذا)5) هالك يف اجلهل والعلم وإن مل يدره مظلومًا فينرصه وال ظاملًا 
فيقرصه كان للمفتي يف ذلك ما نوى وعليه ما نوى وأمر سائله إىل املوىل فهو به 

أوىل.

))) يف أ: ترصفت عليه به.
))) سقط من: ب، ج، د.

))) سقط من: ب.
))) يف أ، ب: الطريق.
)5) يف أ، ب، ج: هذا.
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لكن قد ظهر يف الرب والبحر الفساد وصار توجيه أكثر األسئلة للخصومات 
والعناد فكان من الصواب أن يقترص))) عىل قدر سؤاله اجلواب.

فيه  بام  اإلكثار  إىل  حاجة  تبق  ومل  املقدار  هبذا  الغرض  }سقط))){  فقد 
فتح احلجج وأغراء))) اجلهلة باقتحام تلك اللجج إلتالف ما ال حق هلم فيه من 

األموال واملهج.

وعند هذا املقام يقال لكل فقيه: إياك وإمهال النظر يف إعانة))) كل جمهول 
احلالة أو سفيه فإنك راع به حول احلمى ومن رعى حول احلمى يوشك أن يقع 
فيه ولوال كتاب من اهلل سبق به)5) العهد وامليثاق عىل أهل العلم ليبيننه للناس 
وال يكتمونه وبقي بقية من اخللق يعملون باحلق ويقبلونه لكان االعتذار يف هذا 

الدهر عن اجلواب يف مسائل األحكام غالبًا عني الصواب.

دع ما زاد عليه من فتح احلجج إال ملن علمته مظلومًا فلست يف نرصه بذاك))) 
ملومًا أو من كان ثقة فإنه ملا به من أمانة ال يتهم)7) يف اخلصام بخيانة.

ومن كان جمهول احلالة فحقك الوقوف))) عن نرصه هبذا ما مل تعلمه كذلك 
وإال فيكره ال حمالة ما مل تعلم ظلمه فيه لنفسه أو لغريه فيحجر حتاًم كام مىض يف 

هذه املقالة.

))) يف أ، د: يقرص، ويف ب: تقرص.
))) سقط من: د.

))) يف أ: وأغر، ويف ب، ج: وأغرى.
))) يف أ: غاية.
)5) يف ج: له.

))) يف ج: بذلك.
)7) يف ج: يأتيهم.

))) يف د: بالوقوف.
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الف�سل الثاني

في بيان الحكم على نقل تلك الو�سية

 

القضية والنظر فيها ال خيلو))) من ثالثة  السؤال عنه يف تلك  يتوجه  وإالم 
أوجه: 

وإما))) يف لفظ))) الشهادة وإما)5) يف الشهود  الكتابة  نفس  إما }النظر))){ يف 
يف األول ما فيه كبري معنى من حيث احلكم إذ ليس املراد من الكتابة إال املعنى 
ومعناها هو لفظ))) الشهادة صور بالكتابة عىل وجه هيتدي ملعرفته اخلبري هبذه 
الصنعة ال نفس)7) الشهادة ألن حقيقة الشهادة هي األلفاظ))) من قول الشهود 

يشهدون هبا بالكالم ال)9) بالكتابة.

))) يف ج: والنظر ال خيلو فيها.
))) سقط من: د، ويف أ، ب: نظر.

))) يف ج: وما.
))) يف ج: لفظها.

)5) يف ج: وما.
))) يف أ، ب: اللفظ.

)7) يف ج: الصنعة بأنفس.
))) يف أ، ب: ألفاظ.

)9) يف أ: وال.
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املتأخرين  من  بالصكوك  حكم  ملن  خالفًا  هلم  تذكرة  إال  الكتابة  وليست 
والنظر إىل الشهود من حيث العدالة والتجريح أو الوقوف للجهالة هبم))) أو 

من ترد شهادته ملعنى غري هذا وتقبل))) أو تقوم به احلجة أو ال تقوم.

ولسني))) بمسؤول عنه يف هذه القضية إذ ال  }القول))){ الثالث  هذا هو 
يتضمن)5) البحث عنه بظاهره وال عرفًا وال عادة عرض))) تلك الوصية فضاًل 

عن عرض نقلها)7) ملجرد النظر يف أصلها لبيان حكمها بمقتىض لفظها.

والوجه األول كام قلنا ليس به كبري معنى يعتد به يف حكمها ألن جودة اخلط 
ورداءته))) غري معترب هبا ويكفي منه ما صلح للقراءة من دون إشكال.

فبقي النظر فيها يف الوجه الثاين فقط من حيث هي ألفاظ شهادة عرضت عىل 
الفقهاء ليقولوا بام يوجبه احلق فيها أهي ثابتة أم ال؟ عىل تقدير لو شهد العدول 

بتلك الشهادة املرسومة املعروضة بذلك اللفظ من غري مزيد أو)9) نقص.

أما عىل تقدير لو مل يشهدوا هبا فال إشكال يف بطلها مع إنكار الورثة هلا أو 
عدم ما جيوز من إقرارهم هبا فال جدوى البتة يف السؤال عن ألفاظها.

وإنام حيتاج إىل النظر يف ألفاظ الشهادة عىل تقدير لو قامت احلجة هبا وهلذا 

))) يف ج: بينهم.
))) يف أ، ب: أو تقبل.

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب: وليسني، ويف د: وليس.

)5) يف أ، ب، ج: تتضمن.
))) يف د: غرض.
)7) يف ج: نقاهبا.

))) يف ج: أو رداءته.
)9) يف أ، ب: وال.
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أفرد الفقهاء ألحكام األلفاظ من الشهادات أبوابًا معقودة وكتبًا موضوعة.

العدالن جائزة يصح احلكم هبا عىل اإلطالق كال  فام كل شهادة شهد هبا 
بل ال بد من النظر فيها فإن كانت صحيحة اللفظ جائزة املعنى قيل بجوازها))) 

وصحتها وثبوهتا))) يف احلكم والفتيا وإال فال بد من القول بفسادها أو بطلها.

فقد ظهر هبذا أنه ليس اجلواب يف هذه الوصية إال عىل مقتىض قانون أحكام 
اللفظ يف الشهادات فقط.

))) يف أ: قبل جوازها.
))) يف أ، ب، د: وثبوهتا وصحتها.
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الف�سل الثالث

في اأحكام الو�سية

القاعدة األولى إجمالية:

اعلم أن مدار الوصايا عىل ستة: ثالثة هم العمدة فيها ومع كون اجلميع ممن 
جيوز أمره عليه.

ملن  وال  فتفسد  جائز  غري  يف  هبا  يويص  ال  أن  فيها  وعليه  املويص  فاألول: 
ال جيوز له فتبطل وال يتجاوز فوق ما جاز له فيها فرتد))) إىل احلد اجلائز وأن 
يوردها بلفظ صحيح من كالمه أو يستفهم عنه فيقر به ويويص به يف جممله أو 

مفصله وأن يشهد عليها مع القدرة من تقوم به احلجة من))) الشهود.

والثاين: الشهود وعليهم فيها مع القدرة وعدم العذر أداؤها إذا استشهدوا 
يف موضع احلكم حيث يكون هلا قائم بالعدل يطالبهم هبا وهلم أن يشهدوا ولو 

مل يستشهدوا يف موضع ما يكون احلق هلل تعاىل وال قائم به.

))) يف أ: فرتد.
))) يف د: ومن.
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وإن قيل: خيرب احلاكم))) أن معه شهادة يف هذا ونحوه فإن سأله عنها شهد 
فإهنا))) ال تبطل لو شهد ابتداء هبا.

وعىل الشهود أن يأتوا بالشهادة عىل وجهها من غري إخالل بمعنى منها وال 
تبديل وال حتريف بمزيد))) وال نقص فيها.

ومن احلزم هلم أن يكتبوها لتكون تذكرة هلم عند املطالبة بأدائها بعد موت 
املويص وليس كتاهبا مما يلزم املويص يف األصل فإن اهلل تعاىل تعهده))) باإلشهاد 

وبه ال بالكتابة وحدها أمر العباد.

فاملويص بإشهاد العدول مؤد للغرض)5) يف اإلمجاع سامل وبالكتابة من دون 
إشهاد مقرص عىل األصح فهو برتكه من غري عذر يف موضع وجوبه عليه ظامل.

القدرة عليه وإن مل يكن من لوازمها  به مع  والثالث: الويص فهو مما يؤمر 
وال يكون إال ثقة مأمونًا عىل ما يدخل فيه من إنفاذها يف وجوهها اجلائزة ومن 
قبضه ملال اهلالك وترصيفه منه بالعدل ملا جيوز له))) من إنفاذها)7) واحلاجة إليه 
أكيدة إلقامة احلجة عليها ومطالبة الشهود بأدائها وحماكمة الورثة يف ثباهتا))) يف 
موضع إنكارهم هلا وإلنفاذها بالعدل، كام أوىص به اهلالك إذا جاز له إنفاذها 
وإن كان عدم الويص غري مبطل هلا يف موضع جوازها وعىل احلاكم العدل يف 

))) يف أ: حلاكم.
))) يف د: بأهنا.
))) يف د: ملزيد.

))) يف د: تعبده.
)5) يف د: للفرض.
))) يف أ، ب: إليه.

)7) يف أ: إليه بإنفاذها.
))) يف أ: إثباهتا.
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موضع القدرة وزوال العذر أن يقيم هلا من يقوم بإنفاذها.

وإن عدم احلاكم فجامعة املسلمني وإال فللمحتسب من الورثة أو غريهم 
أن يتوىل إنفاذ ذلك يف موضع قيام احلجة به يف اإلمجاع ولكن احلزم يف الويص 

فكأين من حق قد تعطل يف هذا الزمان الكدر لعدم القائم به وضاع.

وثالثة هم أهل النظر يف أحكامها فإن كان النظر من حيث ألفاظ الشهادة 
وما تقتضيه من حكم يف جمملها أو مفرسها من معلمها أو فصلها أو مضافها 
أو مودعها أو مبهمها أو غري ذلك من متشابه األلفاظ أو حمكمها أو جائزها أو 
فاسدها من صحيحها أو كاسدها وبيان وجوه ثباهتا وعلل بطلها أو ما أشبه))) 
ذلك من أحكام نفس لفظها أو نقل ألفاظها أو نظرية نقلها يف جورها أو))) عدهلا 
أو ما تقوم به احلجة منها أو ال تقوم أو ما يشبه))) هذا فهو من باب الفقه واملتكلم 

عليه باحلق هو الفقيه.

وقول الفقيه يف هذا: إنه ثابت أو باطل ال يثبت نفس الوصية وال يبطلها ألنه 
جواب لصورة))) حكاها السائل ال جواب وال حكم عىل)5) نفس ما به املويص 

قائل.

ونفس السؤال يف علم الفقيه به أمر تصويري جمازي ال حقيقة له يف احلكم 
إال أن يصح أن وصيته كانت هناك عىل تلك الصورة باجلزم وليست الصحة من 
ورود السؤال يف يشء عند أهل الفهم إنام يكون السؤال تصويرًا فريد اجلواب 

))) يف د: ما يشبه.
))) يف د: و.

))) يف د: ما أشبه.
))) يف د: الصورة.

)5) يف د: عن.



تمهيد قواعد الإيمان (((

عليه عن حكمه تقديرًا إنه إن صح هذا فهذا حكم لفظه أو مقتىض سائر أحكامه 
إن ضمن البحث عنها يف سؤاله.

النظر فيها هو املعدل))) فإذا شهد بالوصية شهودها وهم  والثاين من أهل 
العدالن أو رجل وامرأتان ممن يرىض من الشهداء ملا هبم من عدالة أو ما زاد 
بام  ضري  ال  إذ  منهم  به  عليهم عددًا يف عدالتهم مجيعًا أو من }ما))){ يكتفى 
زاد ال حمالة ومل يكونوا ممن يدخل))) عليه العلل املبطلة للشهادة كدفع مغرم أو 

جلب مغنم أو غريها كفقدان البلوغ أو العقل أو احلرية عىل األظهر.

لظهور  جتوز  أو  الشهادة  عليهم  جتب  ما  موضع  يف  احلجة  هبم  قامت  فإن 
عدالتهم وقيام احلجة هبا عىل من شهدوا عنده أو عليه وإال رجع هبا األمر يف 

موضع احلكم إىل تعديل املعدل ملعرفة جرح الشهود أو عدالتهم.

فإن زكاهم املعدل))) وكان أهاًل للتعديل خبريًا بأحكامه علياًم بفن الوالية 
والرباءة)5) يف أقسامه، فقد انتهى األمر فيها إىل ثالث الثالثة الذين قلنا: إهنم أهل 
النظر يف أحكامها وموادها أال وهو احلاكم العدل فالشهود يف موضع حكمه إذا 
املتويل يف  بأمره يزكون أو خيرجون وهو  التعديل  استشهدهم يشهدون وأولوا 
األنام وعليهم االنقياد له يف كل ما باحلق  اإلسالم إلنفاذ األحكام }ما))){ بني 

منهم  قبل  للشهادة  كانوا عدوال وأهال  فإن  الشهود  ينظر يف أحوال  الذي  الشخص  املعدل هو   (((
شهادهتم وإال ردها عليهم.

))) زيادة يف: د.
))) يف د: تدخل.
))) يف د: العدل.

)5) تقدم تعريف مصطلح الوالية والرباءة يف هامش اجلزء الثاين.
))) زيادة يف: د.
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فصله من جمتمع عليه أو خمتلف فيه وجاز ولو يف غري املجتمع }عليه))){ حكم 
وال  منه  خطأ  يكن  ومل  فأصابه  احلق  طريقة  سلك  ما  حكاًم  به  تراضوا  من 

غشام.

كان  إذا  إليه  بالفقه  أمرهم  يرجع  ممن  بالرأي  ولو  احلكم  بلزوم  }وقيل: 
قيامه بينهم باحلق  يف  وعليهم  هلم  الدين  يف  احلجة  هلم قدوة وعلام))){ فإنه 

معتصاًم.

وأما غريهم من حكام اجلور فال سبيل هلم إىل اجلرب يف األظهر عىل خمتلف 
فيه فإهنم باإلمجاع من أهل))) اهلمج الرعاع ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني 

سبيال.

عىل  هبا  احلجة  لقيام  احلكم  موضع  غري  يف  هنا)))  الشهادة  تكون  وربام  أال 
قبول  يلزمهم  الذي  هو  أنه  احلجة  الورثة ممن }قد)5){ قامت }به))){ عليهم 

شهادته عليهم.

به  قام  ما  بذلك مل جيز هلم رد شهادته وإبطال  اهلل  قامت عليهم حجة  فإذا 
عليهم من حجج اهلل هنالك وعليهم االنقياد والتسليم ملا قامت به عليهم حجة 

السميع العليم.

أال هل من خبري خيربين عن هذا املنذري يف األنام؟ بأي هذه املنازل الثالث 

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب، د: أرذل.

))) يف د: هبا.
)5) زيادة يف: د.

))) سقط من: ب.
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هو احلاكم؟  أم  املعدل  أم  هو نازل يف أهل اإلسالم؟}أهو الفقيه العامل))){؟ 
صفاهتا أم له من حالة بحرص الكل  يف  النظر  قبل  فيجزم))) }قطعا))){ بثباهتا 
يف  كان  إن  احلاكم  ألن  اجلاحد  فضله  }إنكاره))){  يف اجلزء شاهد فيالم يف 
الفقه نحريرًا وبحال الشاهدين يف عدالتهام أو جرحهام بصريًا مل حيتج إىل غريه 

من فقيه وال)5) معدل وكفى به خبريا }شعرا))){.
ليس عىل)7) اهلل بمستنكر          أن جيمع العامل يف واحد)))  

لكن أخاف أن يؤخذ عليه من لسانه لعدم بيانه يف هذا اإلثبات أنه كان عىل 
أي الصفات.

باجلزم وال علم يل  القول منه  تومهه)0))  }هو)9){  أهو من باب احلكم كام 
يف  به  فنقترص))))  فقط  الفتيا  باب  من  هو  أم  األنام؟  هذا  عىل  احلكام  من  بأنه 
السؤال  قرر  كام  والكالم  األلفاظ  معاين  بالوصية عىل  املسامة  املجازية  الصورة 

))) سقط من: د.
))) يف أ: فيجرم.
))) زيادة يف: د.

))) سقط من: د.
)5) يف د: أو.

))) سقط من: ج، د.
)7) يف أ، د: من.

 ))) البيت ينسب أليب نواس يف مدح بعض األمراء وقبله بيت آخر:
أوجــــده اهلل فام مثله  بطالِب ذاك وال ناشــِد   
ليس عىل اهلل بمستنكرٍ  أن جيمع العامل يف واحد    

)9) سقط من: د.
)0)) يف د: يومهه.

)))) يف د: فيقترص.
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عن ذلك منها ال عن غريه من األحكام حتى يقوم))) هبا شهودها عند احلكام 
أو يف موضع إقامة حجج اإلسالم فتكون حينئذ هي الوصية احلقيقية التي تعبد 
اهلل هبا من أمره هبا يف مواضع))) وجوهبا أو جوازها ومن بلغته ممن يلزمه القيام 
بأمرها أو التسليم ملا يلزمه منها فيطالب ذلك املفتي حينئذ عىل قوله))) باحلجج 

والرباهني فإن صح له ما قال وإال وجب عليه الرجوع إىل احلق املبني.

القاعدة الثانية: يف النظر يف ألفاظ تلك الوصية ومعرفة احلكم يف معانيها 

اجللية وفيها أربعة بحوث: 

البحث األول: قوله بخمسامئة))) قرش فضة. هل هو كالم تام يف تعريف 
القرش املتعامل به أم ال؟.

أربعة  عندنا  املعروفة  القروش  والظاهر يدل عىل قصور تعريفه }به)5){ ألن 
والوزن  القيمة)))  يف  تتباين  ورومية،  وبرصية  وسواحلية  أفرنسيسية  أصناف: 
واالتصاف وكلها من الفضة وال أدري ما زاد فهو حمتمل وهلذا فينبغي التقييد 

هلا بصفة متيز بعضها من بعض كام هو غري خاف.

))) يف د: تقوم.
))) يف د: موضع.

))) يف د: قول.
))) يف أ، ب، ج: مخسامئة.

)5) سقط من: د.
))) يف ج: تتباين بالقيمة.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وإن كان تركه يف الوصايا ال يبطلها يف احلكم فإن الترصيح به ملا علمت أوىل 
باجلزم دفعًا للشبهة وإزاحة لإلشكال ومع عدمه فأوىل ما هبا أن ترد إىل الرصف 

املتعامل به أهل بلد املويص يف احلال.

وإن كان يقتيض إطالق اللغة غريه فالرجوع به إىل عرفهم ولساهنم غري حمال 
فإن استوى فيها نوعان أو ما زاد عليهام وهي خمتلفة األثامن جاز أن ترد إىل الوسط 
منها إن عرف وإال فباحلصص، فإن ألحكام الوصايا سعة يف مثل هذا الشأن 
لثبوت املهمة كام لو أوىص بسيف من ماله أو املضافة كسيف من سيوفه))) ومها 
يف اجلودة والرداءة خمتلفان فتثبت هذه الصورة وهاتيك وال يبطلهام }عدم))){ 
التخصيص له يف البيان ولغريه من إقرار بحق أو صداق أو أمانة أو قرض أو 

به. وكفى  قضاء أو غريه لكل يشء يف بابه ما يوجبه }فيه))){ احلكم 

من  الفاعل  السم  بناء  احلاء  بكرس  املستحقني  للفقراء  قوله  الثاين:  البحث 
السالمة للمذكورين)5)  مجع  جمموعًا  استوجبه  إذا  اليشء  }قوله))){ استحق 
قد  كاتبها  لكن  تكسري  فقري مجع  من  قبله  ملا  يكون صفة  أن  ليصلح)))  العقالء 

حذف املفعول منه.

أم  رسومه؟  عن  غفالته  بعض  من  أهو  عنه  أسقط  معنى  ألي  أدري  وال 
لبس  ال  التكاله عىل مفهومه؟ أم ملا جاز لغة من حذف املفعول }منه)7){ حيث 

))) يف أ، ب، ج: سيفته.
))) سقط من: د.
))) سقط من: د.

))) زيادة يف: د.
)5) يف أ، ب، ج: للمذكرين.

))) يف د: ليصح.
)7) سقط من: أ، ج، د.
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به؟ أو يف موضع ما يراد به أن يتناول كل ممكن يف تقديره؟.

لكن الفقهاء من أصحابنا مل يكتفوا يف اإلقرار))) والوصايا بمفهوم اللفظ عن 
منطوقه ومل يقطعوا يف األحكام باملحتمل من الكالم))) ومل يأخذوا إال بالترصيح 
الواضح الصحيح العاري من االحتامل املجرد عن اإلشكال وهذا بخالفه كام 

ترى فال بد أن يكونوا مستحقني لغري يشء أو مستحقني بيشء))).

للعطاء  مستحقون  التقدير  يف  يقال  أن  جلواز  جمهول  والثاين  باطل  فاألول 
متناول  يتناول كل  للرباءة حتى  أو  أو للوالية  أو لإلهانة  أو لإلكرام  للمنع  أو 
العلة  هلذه  بطالهنا  فتكون وصية لفقراء جمهولني صفة فيتعارض }الرأي))){ يف 
أو ثباهتا ألن مفهوم اللفظ دال عىل استحقاقهم بام)5) أوىص به ال لغريه وإن مل 

يعتربه أكثر الفقهاء فال يتعرى من قول باإلجازة يف مثله.

ثم إن الفقراء املجهولني صفة ما هم بأبعد يف ثباهتا مما لو أوىص هبا لألغنياء 
أو للجن أو))) للمالئكة، وقد قيل يف كل منها: إهنا ترجع إىل الفقراء فمرجعها 
رأي  فيهم مع استحقاقها من كان جمهول الصفة منهم أوىل فهو }يف)7){ موضع 

ملن أبرصه فلينظر فيه من قدره.

البحث الثالث: يف قوله: املذكو))) بإسقاط الراء املهملة منه وحيسن يف ظاهر 

))) يف أ: مل يكتبوا باإلقرار.
))) يف أ، ب، ج: اإلسالم.

))) يف ج: ليشء.
))) سقط من: ج.

)5) يف د: ما.
))) يف د: و.

)7) زيادة يف: د.
))) يف د: املذكورين.
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احلكم أن ال يقىض فيه بفساده الستقامة املعني بدونه واتضاح))) املراد ولكن فيه 
دليل عىل وهن الكاتب يف خطه أو عىل عدم إتقان الشاهد يف ضبطه إن مل يكن 

ذلك من عزمه يل عىل نعته بام ال يبلغ))) إىل فهمه.

فيجعل نعته باملحال قيدًا يشري به إىل عدمه إن صح ما يتجه يل }يف هذا))){ 
من حكمه وإال فاألول هو املرصح }به))){ وكفى.

البحث الرابع: يف التاريخ وهو ىف هذه القضية يقتيض)5) بظاهره))) بطالن 
يف  اآلن  ونحن  اهلجرة  من  ومائه  وعرشين)7)  سبع  لسنة  املؤرخة  الوصية  تلك 
القرن الثالث عرش منها وقد مىض من أعوامه وشهوره وأيامه وساعاته))) قريب 
من ثالثة أرباعه ولعل أكثر من نسبت إليه هذه)9) الشهادة مل خيرج قبل هذا القرن 

من بطن أمه بالوالدة.

اإلفك  برصيح)0))  حيكم  أن  جيوز  أم  وذاك؟  هذا  بني  اجلمع  يصح  فأنى 
هناك؟ أم نفس التاريخ عىل ما به من حماله ال حكم له يف الشهادات فهو مقتىض 

مقاله؟.

))) يف أ: وإيضاح.
))) يف أ زيادة بعد يبلغ: بفهمه.

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.
)5) يف أ: ليقتيض.
))) يف د: بظاهر.

)7) يف د: نسبة سبع وعرشون.
))) يف أ، ب، د: وساعته.

)9) يف د: هبذه.
)0)) يف د: بترصيح.
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العقول)))  وتأباه  الطباع  منه  تنفر  العادة)))  خارق  االبتداع  واضح  لكنه 
السليمة ومتجه األسامع ويرده العقل والنقل والكتاب والسنة واإلمجاع.

وهل هي إال شهادة قيدها الشاهد بزمان ال حيتمل الصدق))) عادة فاإلعراض 
عن تقييده هلا حمال وقبول الكذب ضالل.

وهل التاريخ يف الشهادات والوصايا إال نوع من اآلجال املؤقتة ملا يتضمنه 
نوع  يف  مجيعًا  والدنيا  الدين  ألمر  شامل  وذلك  األعامل  من  فيه  يقع  زمان 

الديانات))) واألحكام واملعامالت؟.

التوقيت  إىل  غالبًا  مفتقرة  باألسباب)5)  الرتباطها  والدنيا  الدين  فأمور 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ﴿ے  تعاىل:  قوله  دل  هذا  وعىل  واحلساب 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  ﴿گ  وقال:  ۇ)))﴾  ڭ 

ڱ)7)﴾.
الزمان  به  يعلم  توقيت  هو  فإنام  وعرفًا  لغة  بالكتابة  خص  وإن  والتاريخ 
الذي وقعت للكتابة به فكان هلا))) ظرفًا)9) وليس له إال ما لغريه من املواقيت 
الفرق  لعدم  األعامل  فيها من مطلق  ملا حد وقوعه  التي هي ظروف  واآلجال 

بينهام باحلق.

))) يف د: للعادة.
))) يف د: القلوب.
))) يف د: للصدق.

))) يف أ، ب: الديات، ويف ج: الديانة.
)5) يف أ: الرتباطها من األسباب.

))) البقرة )0)
)7) اإلرساء ))

))) يف أ، ب، ج: هبا.
)9) يف أ، ب: طرفا.
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حلوله  زمان  به  يؤرخ  أجل  إىل  هو  الكتاب  بنص  عليه  املجتمع  فالدين 
واقتضائه واحلكم عىل الغريم بقضائه والسلم))) املجتمع عليه من السنة كذلك 

والبيع باخليار مثله واإلقرار باحلق املؤجل مثل ذلك.

البيوع واإلجارات واألكرية والصدقات وغريها من آجال تؤرخ  وكم يف 
هبا مدهتا حتى تنقيض عدهتا، فهل يتصور يف بال بطالن تارخيها حتى ال يكون 

له حكم عىل حال؟.

التزويج والطالق من  بمثله يف  يتعلق  ما  وهل من فرق بني هذا كله وبني 
العدد يف ذمية أو أمة أو حرة من صغرية أو مراهقة أو بالغ من ذوات املحيض 
أو اليأس منه أو احلوامل أو املميتات أو ما يرتتب عىل ذلك من خروجهن عن 
ولو كرها يف  عليها  الرد  فيها وجواز  بقائها  أو  العدة  بإنقضاء  الزوجية  أحكام 
تلك املدة وحلوق الولد أو نحوه من أحكام فقد أو غيبة وما يرتتب عليها من 
املوارثة وإجراء النفقة وغريها مما يرتتب حكمه))) عىل التاريخ فال يعرف إال به 
وال حيكم فيه إال بمقتضاه فهو من }املواقيت))){ الدينية التي نبه عليها اهلل))) 
وجعلها معاملا لدينه ورتب عليها مجاًل من أحكام رشعه الذي ارتضاه وكثري من 

مصالح عباده كام ال خيفى عىل من بعني اهلداية يراه)5).

عاجال  الثمن  يف  للبائع  امللك  يوجب  لعقد  اسم  الرشع:  ويف  والتسليم.  التقديم  لغة:  السلم   (((
وللمشرتي يف املثمن آجال فاملبيع يسمى: مسلام فيه والثمن يسمى: رأس املال والبائع يسمى: 

مسلام إليه واملشرتي يسمى: رب السلم.
أنظر: التعريفات للجرجاين ص )0)  

))) يف أ: حكم.
))) سقط من: د.

))) يف أ: نبه اهلل عليها.
)5) يف د: برأيه.
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فالطبيب ال بد له من معرفة الفصول لتقويم الطبيعة عىل اختالف حاالهتا 
إجراء  }وقت))){  وكذلك))) الفالح ملعرفة الزراعة يف أوقاهتا، واملالح ليعلم 
السفن يف املواسم إىل جهاهتا))) إىل غري ذلك مما يطول تعديده ويكثر وصفه يف 

البيان.

فهل هو إال مجل))) مما يضبط بالتاريخ عىل مر الزمان تارة باألعوام والشهور 
القمرية، وطورًا بالسنة الشمسية.

األمور  تتعطل  وبه  كلها  املواقيت  بطلت)5)  بالتاريخ  االعتداد  بطل  ولو 
أوقاهتا  يف  منحرصة  كلها  األعامل  لكون  الرشعية  القواعد  وتنهد  الدنياوية 
يوم والصيام يف  كالصلوات اخلمس يف ساعاهتا، وصالة اجلمعة يف ساعة من 
شهر تعني فيه فرض الصوم وزكاة النقدين واألنعام لتامم احلول من غري تعيني 
كان  ما  أيامه من شهره، وقس عىل هذا  احلج يف  قول وكذا  به يف  وقت خيص 
من غريه فكلها مواقيت للناس وما جاز عىل بعضها جاز يف سائرها بالقياس، 
وببطالن))) توقيتها يستباح أن يبدل كل يشء من مواقيتها فيصيل)7) املغرب ظهرًا 
والفجر عرصًا ويصوم مجادى عن رمضان وحيج يف غري شهر احلج الفتتانه وال 

قائل به لوضوح بطله.

كام ال قول: إن السلم حيل قبل أجله أو حيل تزويج املطلقة يف تلك املدة قبل 

))) يف د: وكذا.
))) سقط من: ج.

))) يف أ، ب زيادة بعد جهاهتا: أي.
))) يف ب: محل.

)5) يف أ، ب: بطل.
))) يف د: ويبطالن.
)7) يف ب: فتصىل.
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انقضاء األجل))) أو ال عربة بتاريخ))) املدد يف أحكام حلوق الولد من يوم دخل 
أو  وموروثًا  وارثًا  التاريخ  بذلك  فتكون)))  عنها  موته  أو  هلا  بعد طالقه  أو  هبا 
غري موروث وال وارث وهكذا يف سائر األحكام مما))) ترد إىل معرفة ما مىض 

األعوام. من  أو }ما)5){ سيأيت 

أو  قبله  بتاريخ  ثانية  البائع  باعه  وقد  بتاريخ  ألحد  مثاًل)))  البيع  ثبت  فإذا 
بعده)7) كيف ال يكون احلكم فيه مع صحة تاريخ البينتني إال بمقتىض التاريخ، 
الوكيل والزوج }واملرأة)9){ فهل  فامت  غائب  وهو  وإذا تزوج }له))){ الوكيل 
}وهل حيكم عليها  بالتاريخ؟  الزوج أو بعده إال  التزويج يف حياة  يعلم وقوع 
يقىض  وهل  التاريخ؟  بحكم  إال  يتوارثان  وهل  بالتاريخ)0)){؟  إال  بالعدة 
بينهام بمنع التوارث)))) إال بالتاريخ؟ فتسقط العدة واملرياث }بالتاريخ)))){ إن 

صح كون التزويج بعد موته.

وكذا لو شهد عىل انتزاع الوكالة يف غيبة الوكيل فهل يعلم صحة العقد يف 

))) يف د: العدة.

))) يف أ: تاريخ.
))) يف د: فيكون.

))) يف أ: فام.
)5) سقط من: د.

))) يف أ: مثل.
)7) يف أ: بتاريخ بعده أو قبله.

))) زيادة يف: د.
)9) سقط من: ج.

)0)) سقط من: ج.
)))) عبارة النسخ أ، ب، د: وهل يقىض بمنع التوارث بينهام.

)))) سقط من: أ، ب.
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هذا التزويج أو يف بيع أو }يف))){ غريه أنه كان قبل انتزاعه هلا إال بالتاريخ }أو 
يصح أنه بعدها إال بالتاريخ))){؟.

وكذا لو وكله يف طالقها ومات فهل))) يعلم كون طالقها منه يف حياته إال 
بالتاريخ؟ وهل تنقيض عدهتا إال بالتاريخ؟.

وإذا تعارض الطالق واملوت فهل))) حيكم عليها بإحدى }العدتني)5){ إال 
بالتاريخ؟ وهل حيرم عليها مرياثه أو تكون وارثة له إال بالتاريخ؟ وكذا احلكم 

يف سائر الصور وقد شحن هبا األثر وأيده النظر.

فهل سمعتم من قول يف دين أو رأي عن رجاله يقتيض }يف مطلق التاريخ 
كون إبطاله؟ أم هو خمصوص بحكم النازلة))) وحدها يف حاله؟ واإلمجاع شاهد 
أنه من حماله؟ وما نظن بعاقل يدعيه فيحتاج إىل طول املراجعة  }يف)7){ هذا عىل 

فيه))){.

الشهادات  وسائر  واحلدود  والوصايا  اإلقرار  يف  التاريخ  حكم  أوليس 
كذلك؟ بىل لعزة الفرق بينهام يف ذلك، إذ ال سبيل ملن يدعي الفرق بدليل.

ومن املعلوم أن لفظ كل شهادة يسمى قضية وإن كل قضية حمتملة يف األصل 
للصدق والكذب بني الربية.

))) سقط من: أ، ج.
))) سقط من: أ.

))) يف د: هل.

))) يف د: هل.
)5) سقط من: د.

))) عبارة النسخة د: أم هذه خمصوص هبذه النازلة.
)7) سقط من: د.
))) سقط من: أ.
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غري اعتقاد  من  }هبا))){  فالصادقة يف الظاهر مقبولة من العدول حيكم))) 
ال  }إذ  باإلمجاع  مردودة  إفكها  الواضح  والكاذبة  يقول  فيام  منهم  أحد  صدق 
الشهود،  خطأ  من  ذلك  كان  جيوز احلكم بالكذب يف دين وال نزاع))){ ولو 
تلك  من  يشء  عن  سئل  إن  واملفتي  مردود،  خطأ  باخلطأ  احلكم  إن  فباإلمجاع 

الصور فال يكون جوابه إال عىل ظاهر ما به السائل قد أخرب.

فهل ترون وجهًا يصح يف حكم))) أو فتيا إلثبات الباطل املستحيل؟ وامللتبس 
به باطل مثله مستحيل.

أم تظن)5) جواز الشهادة مع حتديد الشهود لوقوعها يف زمان يستحيل كوهنا 
سبيل  فال  باطل  بالباطل  وامللتبس  بالباطل  ملتبسة  أهنا  إال  نعلم  وال  عادة  فيه 
والقبيح حسنًا  الضالل هدى  ينقلب  أو  الكذب صدقًا  يكون  أن  إال  البتة  إليه 
عنه  ما  األصول  ويف  حمال  نوع  أنه  إال  حال،  يف  أبدًا  يصح  وال  حقًا،  والباطل 

يصده ويف آثار السلف ما يرده.

وقد تواطأت عىل بطالنه العقول والنقول، فإن قال يف الوصايا بغريه عىل 
إن  للمبرصين،  باطله  اآلن  فسينكشف  مقبول  دليل  غري  من  هلا  التخصيص 
سألوه: ما تقول))) يف عدلني شهدا عىل هالك أنه أوىص إليهام بعد أن قىض نحبه 
ولقي ربه بكذا وكذا أيكون هذا ثابتًا وجائزًا منهام لعدالتهام وقيام احلجة هبام؟.

))) يف د: بحكم.

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.
))) يف د يصح يف حكم مكررة مرتني.

)5) يف د: يظن.
))) يف د: يقول.
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فإن قال: نعم فقد أثبت الفرية والبهتان وانسلخ من ربقة))) العقل واإليامن 
وعلم أنه جمنون متهاتر)))، فوجه منع املحاورة))) ملثله ظاهر.

وإن قال: ال، فقوله يف هذه الوصية أشهدمها عليه))) من بعد موته هو تاريخ 
مؤقت لزمان الوصية أم ال؟.

فال سبيل إىل قول: ال ألن التاريخ ال معنى له إال بيان الزمن الذي يقع فيه ما 
تضمنه من قول أو عمل كام مىض سواء كان مقيدًا باألعوام والشهور أو غريها 

من الفصول واملواسم واحلوادث كقدوم احلاج وغريه مما هو مشهور.

وقد اعتربه الفقهاء يف مسائل السلم إىل نحو الصيف والقيظ)5) عىل ما يف 
إجازته من االختالف))) بينهم لتعارض النظر يف ترجيح العلم هبا أو جهالته)7) 

وإال فهو أجل له وتاريخ ملحله بال خالف.

وإن قال: نعم قيل له: وأي يشء أبطلها)))؟ أهو تارخيها الكاذب املستحيل؟ 
أم يشء آخر وما إىل وجوده من سبيل؟.

ال حيتمل من الزمان إال الغلط يف الشهادة  بام  بتحديدها  بل  }فإن)9){ قال: 
أو الكذب والبهتان هو الذي أوجب هلا البطالن.

))) يف د: زلقة.
))) يف د: مهاتر.

))) يف ب: املجاورة.
))) يف د: عليهام.

)5) راجع معنى القيظ يف هامش اجلزء اخلامس. 
))) يف د: اختالف.

)7) عبارة النسخة د: لتعارض املنظر يف رجيح العلم به أو جهاالته.
))) يف د: يبطلها.
)9) سقط من: د.
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قيل له: فشهادهتام أن فالنًا أوىص إليهام يف سنة مخسني ومائتني وألف من 

سنة  }يف))){  هلك  قد  هذا  فالنًا  أن  معه  يصح)))  أو  يعلم  من  مع  اهلجرة 

عرشين وألف من اهلجرة كشهادهتام عىل تلك الصورة أم ال؟.

فال حيتمل اجلواب إال أهنام سواء بسواء إذ ال فرق عند من ال حيتمل))) احلق، 

فيقال له: هل من فرق بني هذا وبني أن يشهد أن فالنًا قد أوىص بكذا }وكذا))){ 

قبل أن خيلق أبوه؟.

فإن قال: ال فرق أقر باحلق ألهله، واعرتف يف جواب تلك املسألة بعدله، 

وإن قال: بفرق)5) بينهام فعليه إقامة الدليل وما إىل))) ذلك من سبيل إال بإثبات 

الكذب والباطل وذلك كاسمه باطل وأي فرق بينهام تقدم منه أو تأخر؟ ومن 

قدمه الباطل فهو املؤخر.

أنه  المرأة  رجل  عىل  شهدا  فلو  قضية،  كل  يف  الشهادات  حكم  وهكذا 

تزوجها يوم كان نطفة)7) يف بطن أمه الزكية، أو حدا ما فوق هذا من زمان تقادم 

فقاال: نشهد أنه تزوجها عىل عهد أيب البرش آدم ومها يف الظاهر عدالن أجيوز))) 

))) يف د: صح.
))) زيادة يف: د.

))) يف ب: ال جيهل.
))) زيادة يف: د.
)5) يف د: يفرق.

))) يف د: عىل.
)7) يف د: تزوجها من يوم هو نطفة.

))) يف د: أجتوز.
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شهادهتام))) عىل ما هبا))) من خطأ أو هبتان؟ فال يتصور يف  احلكم  }له))){ يف 

عقل وال جيوز يف نقل إال أن يقول: اللهم ال.

فيقال له: أوليس كذلك لو شهدا أنه تزوجها يف عام شهرين))) من اهلجرة 

وأنت خبري أنه هو مل خيلق إال يف هذا القرن الثالث عرش منها.

واملرأة كذلك إال أن الشاهدين قد حرفا تلك الشهادة وقيداها يف عمد أو 

أفتجيز قبول هذا من مقالتهام فتحكم به عىل حسن  خطأ بام هو خارق للعادة 

الظن لعدالتهام؟ أم حتكم بإبطاهلا عىل ظاهر حماهلا؟.

احلكم  يف  اإلمجاع  ويأباه  العدول  من  الباطل  قبول  أجاز  باألول  قال  فإن 

يف  جلاز  وإال  والفتيا إذ ال وجه لقبول الباطل يف الفروع و}ال يف)5){ األصول 

الدين قبول ما خيالفه من قول أهل اإلحلاد واملبتدعني.

وإن قال بالثاين فهو احلق الذي يده))) بحمد اهلل علّيه وأنواره لعيون املبرصين 

جلية لكن يلزمه أن يقول بمثله يف بطالن تلك الوصية.

فإن القضية هي القضية وأنى له)7) عن ذلك املفر وال سبيل له))) وال وزر 

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب: بشهادهتام.

))) يف د: هبام.
))) يف د: عرشين.
)5) سقط من: د.

))) يف د: أيده.
)7) يف د: لك.
))) يف د: إليه.
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}فاألثر))){ بإبطاهلا))) شاهد والنظر له مساعد وأنت لذلك جاحد تطلب من 
ثباهتا عىل هذه احلالة ما لست))) له بواجد.

القيل  يا من أعجبه أن يطيل اجلدال ويكثر من  بارد  لقد رضبت يف حديد 
والقال وجاء يف حماورته بكلامت تشبه الرقي ال يقول ما يفهم وال يفهم ما يقال 

واحلمد هلل عىل كل حال.

))) سقط من: د.
))) يف د: فاألبطاهلا.

))) يف د: ما أنت.
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الف�سل الرابع
في دفع ما اعتر�س به من الحجج)1)

قال الشيخ: فالقول))) بإطالق بطالهنا لنفس تبديل تارخيها يوهم للمستمع 
يلتزمه هلواه  األثر كونه حكاًم قطعيًا  والنظر يف طي  السمع  لغري مديد  البطر))) 
ويرتضيه لبأواه ويقتطف به الواجب والشاغب))) واحلق دونه مطالب بأعدل 

أقواله يف حقه وغالب إىل آخر ما ذكرته يف هذا النمط.

ظهر فساده عند املبرصين فسقط ونحن ما أبطلناها إال  وإن }كان)5){ قد 
بكلامته  احلق  حيق  اهلل  أن  خبري  وأنت  ذكرناها  كام  بالباطل)))  شهادة  كانت  إن 

ويبطل الباطل وهو عىل كل يشء قدير.

عاطلة  الصدق  حلية  من  لكوهنا  باطلة  الظاهر  }يف)7){  وإذا كانت هي 

))) يف ج: احلجة.
))) يف أ، ب، د: فأقول.

))) يف د: النظر.
))) يف أ، ب: والساغب.

)5) سقط من: د.
))) يف د: للباطل.
)7) سقط من: د.
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أمانة اهلل فال ختفيها))) وليس يف  فيها وتلك  بام  فيها  فأي))) مالمة عىل من قال 
يشء من هذا مما يوهم البطر كام يزعمه))) فإنه احلق وال رضر وإنام القول بثبوهتا 
ألنه  والضاللة  الكفر  يوجب  حمالة  ال  الذي  هو  نعوهتا  باطل  من  صح  ما  عىل 
هذا  عىل  فيه  حمل  وأي  املحجور  }بالفجور))){  إثبات لشهادة الزور وعمل 

االختالف.

وهل قيل بمثله عند املتأخرين أو)5) األسالف))) حتى يصح لك ما ترومه 
فيها من اآلراء املرضية؟. خيرج  ما  بأعدل  القضية  هذه  املطالبة)7){ يف  }من 

وأعجب من ذلك تشبيهك هبا))) ملن كلف املجدور مس املاء فانضغط فامت 
وقال النبيملسو هيلع هللا ىلص: »قتلوه قتلهم اهلل)9)« كام زعمت والفرق بينهام واضح سديد بل 

بينهام يف األصول البون البعيد.

وهذا غلط منك يف الرواية والتشبيه هبا من ثالثة أوجه: 

فيمن مل يكن به اجلدري)))) أصاًل وإنام هو فيمن  احلديث  }أن)0)){  أوهلا 
أصابته شجة)))).

))) يف د: بأي.
))) يف أ: خيفيها.

))) يف د: تزعمه.
))) سقط من: أ، ب، د.

)5) يف د: و.
))) يف أ: أو ال سالف.

)7) سقط من: د.
))) يف د: تشبهك هلا.

)9) تقدم خترجيه.
)0)) زيادة يف: د.

)))) عبارة النسخة د: أن احلديث مل يكن فيمن له اجلدري.
)))) وكذلك ورد يف اجلدري أيضا والرواية عند اإلمام الربيع رمحه اهلل مرسلة عن اإلمام جابر بن 
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وثانيها: أن إجياهبم عليه الغسل مع خمافة الرضر عليه خطأ حمض ال خمرج له 
يف الرأي وال وجه له يف احلق، وهلذا قال فيه النبيملسو هيلع هللا ىلص ما قال.

ال  الذي  احلق  هو  الوصية  هذه  يف  الشهادة  }ظاهر))){  بإبطال  وقولنا 
جيوز االختالف فيه بني فقهاء الربية، ومعلوم أن تشبيه احلق بالباطل باطل.

تشبهه  ثم)))  باألعدل  فيه  وتطالب  رأي  موضع  أنه  أنت  تزعم  وثالثها: 
بالباطل املحض الذي ال خيتلف فيه وتشبيه))) الرأي اجلائز بالباطل باطل.

وقوله: وال شك أن من كلف املرء غرم ما قد أداه بوجه من أوجه احلق املنري 
يف املال الكثري فقد رضه إىل آخره، مردود بأنا مل نضيق عىل الناس ما أجازه اهلل 
هلم))) يف الدين أو يف رأي من قاله من املسلمني ال يف قليله وال يف كثريه إذ ال فرق 

بني صغريه وكبريه)5).

ال  خريها  لقلة  الوصية  تلك  يف  الباطلة  الشهادة  بتلك  ماله  أتلف  من  أما 

زيد رمحه اهلل قال: بلغني عن قوم مات بحرضهتم جمدور فقيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر بالغسل كام ترى 
فكر عليه اجلدري فامت فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »قتلوه قتلهم اهلل ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم«.

والرواية متصلة اإلسناد عند غري الربيع من طريق ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن رجال أصابه اجلدري 
فأجنب فغسل فكز فامت فاخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »قتلوه قتلهم اهلل أمل يكن شفاء العي السؤال أال 

يمموه«.
أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح الباب السادس والعرشين: الزجر عن   
غسل املريض ))/))، رقم )7)(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ))/)9، رقم 077)(، والطرباين 

يف املعجم الكبري )))/)9)، رقم )7)))).
))) زيادة يف: د.

))) يف د: و.
))) يف د: وتشبيهه.

))) يف أ: ما أجاز هلم اهلل.
)5) يف أ، ب: ال فرق بني صغري وكبري.
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}يف))){  أو  }اهلل))){  دين  عليه يف  ما جيب  بحجة غريها فال رضر يف غرم))) 
والغشم  النهب  وجه  عىل  للظلم  إباحة  رأي باحلكم، والقول }له))){ بخالفه 
فهو من العرس لفساده ال من اليرس الذي يريده اهلل لعباده)5)، فإن كنت باحلق 
من  بإنقاذه)))  والثاين  باإلعانة  فاألول  ظاملًا  أو  كان  مظلومًا  أخاك  فانرص  عاملًا 

الظلم واخليانة.

بالباطل  عصبية  من)7){  ألعوانك  أو  }محية  من  إلخوانك  ما  عنك  ودع 
هبواك  األشخاص  مصالح  تتوخى  فتواك  يف  دمت  ما  أساملك  ال  فإين  جاهلية 
لتوفر هلم األكياس وحتط عنهم الواجب غرمة للناس حتى تعتزل اخللق جانبًا 
وتتخذ احلق صاحبًا فإنك يف بعدك عن غريه تكون منه قريبًا وببغضهم))) لك 
عىل)9) احلق تكون له حبيبًا وحينئذ تعلم أن ترك النظر هلم فيام يمنعه احلق أسلم 

فليس ينجيك إال احلق وال يبقى معك إال الصدق.

فاستعد لسؤالك جوابًا وجلوابك صوابًا يوم ال يقبل إال اإلخالص وال ينفع 
األخالء وأولو االختصاص، فإن رجعت معي إىل هذا وأطعتني فيه جتد احلق 
لك مالذًا ولئن نظرت باحلق يف أصل هذه القضية وعدلت عن النظر يف جمرد ما 

))) يف أ: عدم.
))) زيادة يف: د.
))) زيادة يف: د.

))) سقط من: ج. 
)5) يف د: بعباده.

))) يف د: بإنفاذه.

)7) سقط من: د.
))) يف أ: وببعضهم.

)9) يف د: عن.
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يغرمه))) السائل إن وجب))) عليه يف األحكام الرشعية تعلم أين لست كاملشري 
بالوعر فيام حقه السهل كام تزعم ولكنها))) حدود اهلل ملن رام هداها فليس يل 
وال لك أن تتعداها وإين لعىل متن رصاط منها من زل))) عنه تردى يف نار جهنم 

فأودى والعياذ باهلل تعاىل.

بيان))): 

وقد))) تأملت فيام اختلق عيّل من الدعوى فيام قاله من هذه الفتوى فإذا هو 
عرش حجج:

حجة  عليها)))  األوراق  جعل  من  قول  بذلك)7)  يعمد  وقد  قوله:  األوىل: 
للخصم واحلكم.

والثانية: قوله أو أطلق)9) به ناويًا بملمح التقييد يف حق من يعلم من أنه يشري 
به ملطلق صدام الورقتني يف بيع واحد وإقرار أو وصية كذلك فثبتت)0)) املؤرخة 
دون غريها فنعم إال أنه أمجل فيام حقه التفصيل)))) نظرًا لألحيان واألعوان فلم 

))) يف أ: يعرفه.
))) يف د: أوجب.
))) يف ج: ولكن.

))) يف أ: منها منزل.
)5) يف د: قوله.
))) يف د: ولقد.

)7) يف د: تعمد لذلك.
))) يف د: عينها.
)9) يف د: طلق.

)0)) يف د: فيثبت.
)))) يف أ، ب، د: الفصل.
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من  ألحد  تلميذا  كان  مدرس  من  الواردة)))  كالفتوى  تقصريه  قيد  يف  به  يزل 
يا  }فيه))){  العلامء إىل آخر ما حكاه ذلك الشيخ من مسألة القصار، فاعتربوا 

أويل األبصار وكونوا للحق من األنصار.

فقوله: إين جعلت األوراق عليها))) }من اخلصم))){ حجة)5) خطأ فاحش 
وقد غرق منه يف أعظم جلة.

ثم مل يكفه القطع عىل الظواهر حتى تكلم عىل النية وهي من الرسائر فقال))): 
وأطلق به ناويًا بملمح التقييد إىل آخره ولعل ذاك)7) املنذري هو الذي نويته أو 

أرشت إليه أو سلكت سبيله وأنا به ال أعلم.

يعكسون  بقوم  بليت  ولكني  يفهم  من  لكل  واضح  بخالفه رصيح  وقويل 
احلقائق ويسومونني))) الدخول معهم يف املضايق. }بيت)9){:

ومن البلية عذل من ال يرعوي        عن غيه)0)) وخطاب من ال يفهم))))

))) يف أ، د: الوارد.
))) زيادة يف: د.
))) يف د: عينها.

))) سقط من: ج، د.
)5) يف د زيادة بعد حجة: للخصم.

))) يف د: فقالوا.
)7) يف د: ذلك.

))) يف د: ويسومون.
)9) زيادة يف: د.

)0)) يف أ، ب: غريه، ويف ج: جهله.
)))) البيت للمتنبي من قصيدة له مطلعها:

هلوى النفــوس ســريرة ال تعلم              عرضا نظرت وخلت أين أسلم    
ويقول فيها أيضا:

ال يسلم الرشف الرفيع من األذى             حتى يــراق عىل جــوانبه الدم    
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حيرفون العبارة فكيف يفهمون اإلشارة }شعرا))){:
عيّل نحت القوايف يف مقاطعها)))         وما عيّل هلم أن تفهم البقر)))

هذا نقول له: إن مل يصح هذا النقل وثبت غريه بشاهدي عدل فيعطى حينئذ 
أحكامه. من  يكون  يف مقامه ما جيوز }له))){ أن 

األوراق  نفس  قول من جيعل  إىل  املحجة  هذه  عمدت يف  إين  نقول)5):  ثم 
مسألتان:  إال  جوابنا  يف  وليس  }له))){ حجة 

إن  الشهادة  يف  عدل  ألف  بامئة  صح  ولو  باطل  النقل  ذلك  أن  األوىل)7): 
شهدوا))) بمقتضاه عىل ما به من تبديل التاريخ)9) بال نقص عليه وال زيادة وهو 

إىل أن قال:
ومن البلية عذل من ال يرعـــوي             عن غيه وخطاب مـــن ال يفهم    

))) سقط من: ب، ج.
))) يف ج: قواطعها.

))) البيت للبحرتي من قصيدة له يف مدح عيل بن مر الطائي مطلعها:
يف الشــيب زجــر له لو كان ينزجر        وواعــظ منــه لــوال أنه حجـر    
          أبيض ما أسود من فوديه وارجتعـت        جلية الصبح ما قد أغفل السحر

        وللفتى مهلة يف احلــــب واســـعة         ما مل يمت يف نواحي رأسه الشعر
إىل أن قال:

أهــز بالشعر أقواما ذوي وســن يف        اجلهل لو رضبوا بالسيف ما شعروا   
عيل نحــت القوايف من مقاطعهـــا         ومــا عيل هلــم أن تفهــم البقـــر   

لوال عيل بن مر الستمر بنا خلـــف        مــن العيـــش فيه الصاب والصرب   
))) سقط من: أ، د.

)5) يف د: يقول.

))) زيادة يف: د.
)7) يف د: األول.
))) يف د: شهدا.

)9) يف د: للتاريخ.
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احلق }فيه))){ عند أهل اإلفادة.

والثانية: إذا شهد العدالن بام خيالف ذلك النقل فيكون لشهادهتام يف مقامهام 
ما تستوجبه من أحكامهام وفيه مراعاة جلميع أحكام الشهادات ألن شهادهتام بام 
خيالف))) النقل أمر مغيب حيتمل الثبات والبطل فلذلك مل نجزم بأحد األمرين 
لعدم جواز  السالمة  العني ويف هذا سبيل  الفتوى عىل جمهول  نقطع))) يف  لئال 
فيعطى  عدل  غريه عند أهل االستقامة فاميل أقول: إن ثبت }بغريه))){ بشاهدي 
لذلك قول من جعل األوراق  يعمد)))  له. ويقول)5): وقد  ما جيب  من احلكم 
}عليها)7){ حجة للخصم واحلكم فام مثيل ومثلك يا حممد بن عيل إال كقول))) 

القائل:
أرهيا السهى وتريني القمر                وتزعم أين ضعيف النظر)9)

))) سقط من: ج.
))) يف أ: ختالف.
))) يف د: يقطع.

))) سقط من: ج.
)5) يف د: وتقول.

))) يف د: تعمد.
)7) سقط من: د.

))) يف أ، ب، د: قول.
)9) البيت مل أتوصل إىل صاحبه وقريب منه بيتان قاهلام شاعر مل يرصح باسمه أيضا ومها:

شكونا إليه خراب السواد              فحــــرم علينا حلوم البقر
فكنا كام قــال مـــن قبلنا              أرهيا السهى وتريني القمر

  وللبيتني قصة فقد شكا أهل السواد إىل احلجاج بن يوسف خراب السواد وثقل اخلراج، بسبب 
سوء اجلباية وجتنيد الزراع يف جيوشه، فُخيِّل إليه أن االنقطاع عن الزراعة كان لقلة األبقار التي 
مل  إذا  أهنا  بذلك  أراد  البقر،  ذبح  عليكم  حرمت  فقال:  األرض،  حرث  يف  الفالحون  يتخذها 
تذبح كثرت، وإذا كثرت كثرت العامرة وخف اخلراج فقال شاعٌر هذا الشعر كاملستهزئ بعقل 

احلجاج.
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فإن قلت: قد جزمت ببطالهنا ومل نذكر))) الشهود فذلك ملا قلناه من حكمك 
باألوراق نفسها هو الدليل املشهود))).

قلنا: ليس يف هذا دليل بل احلق الواضح السبيل إن ذلك النقل املعروض 
هو لفظ شهادة))) وحكمه بمقارنة))) ذلك التاريخ كام أوضحنا لك فساده فذكر 
الشهود فيه مع بطالنه ال فائدة منه)5) يف زمانه ألهنا بظاهر نقلها مطلقة يف بطلها 
يف  عليها  البطل  إطالق  عن  تنفك  فال  العدول  شهودها  عدد  بذلك  كثر  ولو 

األصول.

يف  حكمه  وهذا  أخرى  بصورة  ذلك  يف  شهدوا  إن  الشهود  يعترب)))  وإنام 
اجلواب موجود واهلل سبحانه عىل التوفيق للحق حممود)7) وما ظن يب من قصدي 
ما قيل يف حكم الورقتني إذا أرخت إحدامها فهو من مجلة ما تومهه من األباطيل 
حيسبها الظمآن ماء وهي رساب أو كظلامت يف بحر جلي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب وفيام أسلفناه من اإلفادة يف بطالهنا بالتاريخ عىل غري هذا 

الوجه ما يكفي عن اإلعادة.

باخلفي  امرأة  يكلم  كان  رجاًل  أن  وأصله  نعش،  بنات  نجوم  يف  خفي  صغري  كوكب  والسهي   
الغامض من الكالم بينام كانت جتيبه بكالم واضح مبني، فرضب السهى والقمر هلا مثاًل لكالمه 

وكالمها، وُيرضب هذا املثل ملن اقرتح عىل صاحبه شيئًا فأجابه بخالف مراده.
))) يف د: تذكر.

))) يف أ، ب، ج: للشهود.
))) يف د: الشهادة.

))) يف أ، ب، ج: بمفارقة.
)5) يف أ: فيه.

))) يف د: تعترب.
)7) يف د: موجود.
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يف االضطرار حتى  جاعد  بن  نارص  الشيخ  أجاز  وقد  الثالثة: }قوله))){: 
الرتخيص باألهزل وهذا وبابه ليس من إثبات الوصية وال إبطاهلا يف يشء وال 

مدخل له يف احلكم عليها البتة))).

كاد بعضهم أن يثبت ما رقم  حتى  األثر  من  نقل  فيام  الرابعة: }قوله))){: 
بالدرسعي إن فهم به املراد مع كونه أعظم لبسا من انحراف التاريخ أو إعدامه 

فهو صحيح أنه أكثر))) لبسا من انعدام التاريخ إذ ال ضري بانعدامه.

املستحيل الباطل }فال بد))){ وقد  عىل  تقديره  من  لبسًا  وأما }أنه)5){ أكثر 
أوضحنا فساده فيام مىض من أقسامه.

إذ  }عليه)7){  نبهان رمحة اهلل  الشيخ أيب  اخلامسة: ما رفعه من األثر عن 
قيل يف مسألة: أيبطل اإلقرار والضامن برتك التاريخ هلم أم ال؟.

قال: قد))) قيل: ال يبطلهام تركه وال أعلم فيه من قوهلم اختالفًا إىل آخر ما 
قاله فيه من)9) الوصايا)0)) عىل هذا األسلوب إال أنه رصيح)))) يف عدم التاريخ 
بابه أن تؤرخ الشهادة باملستحيل فهو معنى آخر وقد  وهو صحيح وليس من 

))) سقط من: د.
))) يف د: بالبتة.

))) سقط من: د.
))) يف د: أعظم.

)5) سقط من: د.
))) سقط من: أ.
)7) سقط من: د.

))) يف د: فقد.
)9) يف د: يف.

)0)) يف أ، ب: ما قاله يف الوصايا.
)))) يف د: صحيح.
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وضح بطله فيام سبق بالدليل فنقله كالم الشيخ ليس له بحجة يقدمها بني يديه 
بل جيوز أن تكون حجة يف بعض املواضع عليه.

من  الطرفني  من  الوصية  هذه  إلثبات  أيضًا  حجة  وهذه  قوله:  السادسة: 
املبطل بعدم التاريخ أو بفساده واملثبت هلا بعدمه ألنه ال شك قد حتقق عندهم 
إيصاؤه هبا بدليل سؤاهلم للخلييل فيمن أوىص بدراهم للفقراء إىل آخر املسألة.

علم  عىل  استدل  قد  إنه  العجاب  اليشء  هذا  إىل  األلباب  أويل  يا  فانظروا 
الورثة يف حاهلم بام صوروه))) يف سؤاهلم من صورة جمهولة حمتملة ملعان كثرية 

حمال ال جواز له أبدًا عىل حال. وهذا }من))){ قوله 

ما  أواًل  له:  فيقال  أنصاره  أستاره))) ويظهر عليه  أن يكشف  إال  اهلل  ويأبى 
معنى من وهي املصدرة يف سؤاهلم؟ وعىل من جيوز أن تطلق من مقاهلم؟ أليس 
أو  تذكريه  العقالء يف  فرد من  إىل كل  ترجع صلته  أن  اسام موصواًل جيوز  هي 
تأنيثه صغريًا كان أو كبريًا أو عبدًا أو حرًا أو إىل املثنى منهم يف كل حالتيه وإىل 
اجلمع يف احلالتني منهم أيضًا وقد حذف عائده املرفوع من صدر الصلة وجوبًا 
كل واحد من عقالء العامل أو كل  به  يراد  فاحتمل نفس لفظ السؤال }إىل))){ أن 
مجع منهم يف احلال فمن املقر منهم به مع هذا االحتامل؟ أهو  أو  }يشء)5){ مثنى 

كاتب املسألة أم مرسلها أم رسوهلا أم الويص أم املويص أم ورثتهم أم غريهم؟.

فسبحان اهلل ما لكم كيف حتكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه ملا 

))) يف ب: صوروا.
))) سقط من: د.
))) يف د: ستاره.
))) زيادة يف: د.

)5) سقط من: د.
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ختريون وليس))) يف لفظ السؤال ما يدل عىل إقرار السائل وال غريه بتلك الوصية 
عن }موص))){ غري  مسألة  هي  بل  بمقال  ال يف تلويح))) وال }يف))){ ترصيح 

هو يف يشء))) من الصفات مرسوم)7). معلوم مل يذكر اسمه }يل)5){ وال 

وقد جيوز))) أن يسأل للتفقه)9) تقديرًا فيكون اللفظ تصويرًا كام جيوز يف حق 
السائل أن يسأل لغريه كام جيوز أن يسأل لنفسه }ولو أقر أنه يسأل لنفسه)0)){ 

فقد جيوز أن يسأل عن اليشء تقديرًا قبل أن يقع فيه.

وإن كانت قد أرسلت إيّل مع تلك الوصية فال دليل فيها البتة عىل أهنا املراد 
بتلك املسألة السنية.

ولو سأل الوارث عن لفظ الوصية بعينه نصًا فال يكون ذلك منه إقرارا وال 
وامللك  بىل  باحلق  أوليس هذا  به جماهرة وال إرسارًا  عليه  احلكم  لسامعه  جيوز 
لكثريين  حمتملة))))  }جمملة)))){  بصورة  مبهم))))  سؤال  يف  به  فكيف  احلق، 

))) يف د: وكيف.
))) يف د: تاريخ.
))) زيادة يف: د.

))) سقط من: د.

)5) سقط من: د.
))) يف د: وال هو بيشء.

)7) يف د: موسوم.
))) يف د: جتوز.

)9) يف د: للنفقة.
)0)) سقط من: د.

)))) يف أ، ب، ج: سؤاله منهم.
)))) زيادة يف: د.
)))) يف د: حمملة.
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صدر إيّل من أرض زنجبار ال أدري كاتبه وال قائله وال حقيقة املراد به وعلمه 

عند اهلل أيكون))) هو احلجة يل أو عيّل يف القطع به عىل من بيل بتلك الوصية عىل 

غري ما أجازوه))) يف رأي أو دين؟.

من  ولقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين))) فال يقول هبذا }األمر))){ إال 

كان جاهاًل بصفة اإلقرار مل يأخذه عن شيخ)5) حاذق وال طالع فيه شيئا))) من 

اآلثار وال له نور بصرية يكون)7) له به عىل متييز احلق من الباطل اقتدار.

ثم تراه مع ذلك غري مرة حيتج بمسألة القصار وغاية ما فيها عن ذلك املجيب 

إمجال القول يف موضع تفصيله وهبذا))) قيل: إنه غري مصيب.

وهذا الشيخ املنذري مل هيتد البتة إىل إمجال وال تفصيل بل حرف الكلم من 

بعد مواضعه)9) فحاد به عن السبيل، ونصب جمرد الوهم والغلط حجة له فقال 

لنا هو الدليل وربام اعتزل مع هذا كله يف أهل طبقته من السواحلية)0)) الغتم)))) 

))) يف د: أن يكون.
))) يف د: أجازه.

))) يف أ: املجتهدين.
))) سقط من: د.

)5) يف د: يشء.
))) يف األصل: يشء.

)7) يف د: نور وبصرية تكون.
))) يف أ: وبه.

)9) يف ج: موضعه.
)0)) نسبة إىل السواحل وقد تقدم تعريف السواحل يف هامش اجلزء السادس.

)))) قال يف القاموس: الغتمة بالضم العجمة واألغتم من ال يفصح شيئا.
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النحو من قصيدته النونية فقالوا: هي الدر  للتدريس وإقرارهم))) }له))){ يف 
النظيم والعقد النفيس.

ولقد رأيتها وما هي إال رضب من هذا اهلذيان أو قول وضع عىل غري قانون 
إلينا هذه  الرشيعة وأرسل  مفتيًا يف  يكفه حتى كان  مل  ثم  الصبيان  به  ليناغي))) 
الوسوسة جليش جداله طليعة))) ليكشف لنا حد مبلغه يف العلم، وسوء تكلفه 

للفهم وعدم رؤيته للوهم.

عىل  }تعاىل)5){  اهلل  إن شاء  به  يستدل  ما  األمثال  له من  أن أوضح  ولعيل 
بطالن ما قال، فأقول: قدرنا أن سائاًل قال لك بلسانه وهو حر بالغ عاقل غري 
مكره: ما تقول))) فيمن طلق زوجته ثالثًا أجتعل ذلك إقرارًا منه حتكم به عليه إن 

ادعت زوجته عليه الطالق وتنازال إىل حكمك ملا بينهام من شقاق؟.

فإن قلت: نعم حكمت بالظن وخالفت اإلمجاع والظن ال يغني من احلق 
شيئًا وما يف ذلك من نزاع.

وإن قلت: ال وهو احلق أبطلت ما ألزمتنيه يف هذه الوصية فاملسألة كاملسألة 
والقضية كالقضية وبالتزامها يلزمك إجياب احلد عىل من قال: ما قولك فيمن 
زنا والقود عىل القائل لك: ما تقول فيمن قتل بالعمد مؤمنًا؟ وحتريم زوجة من 
قال: ما تقول فيمن جامع زوجته يف الدبر عمدًا معلنًا؟ وبذل املال عىل من قال: 

))) يف د: وإقراهم.
))) سقط من: أ، ب.

))) يف أ، ب، ج: ليتناغى.
))) يف أ: ضليعة، ويف ب: ظليعة.

)5) زيادة يف: د.

))) يف د: نقول.
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ما تقول فيمن باع ماله أو قال: عليه عرشة آالف دينار ألهل الفقر والغنى؟.

املتقدمني  آثار  به  شحنت  فقد  املصنفني  عىل  بمثله  فاحكم  هذا  ثبت  ولئن 
واملتأخرين، فالعلة يف هذا وتلك واحدة ال ناقصة وال زائدة وإال فارجع عن 

مقالك فال خري يف ذلك.

يشء  يف  بالوصية  متعلقة  غري  بذاهتا  قائمة  املسألة  تلك  جعل  لو  رضه  وما 
ومراده)))، فليس  من صفاهتا والسائل يف غيه ورشاده هو أعلم }فيها))){ بنيته 
أن يسأل عنها  ويمكن  بممنوع أن يسأل يف تلك املرة عن غري }هذه))){ الوصية، 
لغريه من أجنبي ال له وال لقريب منه بالكلية، ويمكن أن يقع الواحد يف بليتني 
فيوجه سؤاله عن قضيتني، وجيوز أن يسأل هو يف قضية واحدة عن صور كثرية 
متقاربة الشكل أو متباعدة، وجيوز أن تتباين فيها بني الورثة األحكام هذا تقوم 
يف  احلجة  عليه احلجة فيها بعلمه وهذا بالشهادة وهذا ال تقوم }عليه))){ هبام 
اإلسالم فيسأل هذا مرة وذاك طورًا وذلك تارة وال تثريب وال مالم، وبمقتىض 

كل سؤال عىل حدته يكون اجلواب وال سبيل إىل غري هذا أبدا يف الصواب.

فام هلذا املنذري عىل القول احلق)5) يلومني وإثبات تلك الوصية عىل كوهنا 
شهادة بالباطل يسومني، وما كان يل أن أرجع إىل مقاله، بعد أن نجاين اهلل))) من 

حماله إال أن يشاء اهلل)7) شيئًا وسع ريب كل يشء علاًم أفال تتذكرون))).

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب: وهو أعلم بنيته فيها ومراده.

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.
)5) يف د: باحلق.

))) يف د: بعد إذ نجانا اهلل.
)7) يف أ، ب: ريب.
))) يف أ: تذكرون.
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أحكام  يف  تزعم  كام  }مني))){  الرتدد  موضع  أين  املنذري  ذلك  يا  فقل 
وهي عنها يف التقدير  تلك الوصية؟ أهو ما وجدته يف جواب }تلك))){ املسألة 
أجنبية؟ أترى ذلك))) بنفس املجاورة))) بينهام يف اإلرسال؟ أم بتشابه)5) بينهام يف 
الصور واألشكال؟ أم بيشء آخر وأنا ال أعلمه عىل حال وال أدري ما ظهر فيها 

لغريي من هدى وال))) ضالل؟.

الورثة  علم  عىل  علمه  أفادك  ما  خصوص  يف  مطلعًا)))  أنت  تكن)7)  فإن 
بصحتها، فقد ذكرت لك يف جواب تلك املسألة حكمه فمن حقك أن تكون 

}يل)9){ عىل احلق نصريًا ومن صدقك أن تصبح يل عىل الصدق ظهريًا.

عىل  به  فأقطع  يشء  الغيب  علم  من  عىل  ليس  أنه  تعلم  أن  الصدق  ومن 
عام  بالسؤال  متعبدون  وهم  حني  يف  منهم  إيّل  املسألة  تلك  لصدور  الوارثني 
الرشعية  التكاليف  أو)0)) غريها من  الوصية  احلال من أحكام هذه  يلزمهم يف 

ولكل قوم هاد واهلل هيدي اجلميع بفضله وكرمه)))) إىل سبيل الرشاد.

النقول من حكم نقصان  الشيخ حبيب بن سامل من  ما رفعه عن  السابعة: 

))) سقط من: د.

))) سقط من: د.
))) يف أ، ب، ج: ذاك.

))) يف د: املجاوزة.
)5) يف ج: متشابه، ويف د: يشابه.

))) يف د: أو.
)7) يف ج: كنت.
))) يف د: مطلقا.
)9) سقط من: أ.

)0)) يف أ: وغريها.
)))) يف أ: هيدي اجلميع بكرمه وفضله ونعمه.
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وال  يقول  فيام  نخالفه  ال  هذا  يف  ونحن  الصكوك  كتابة)))  من  احلروف  بعض 
الراء))) يف الرسم من لفظه  نجد))) يف جوابنا أن بطالهنا }املذكور))){ إلسقاط 

املذكور وإنام أبطلناها لعلة أخرى قد رشحناها من قبل وهي هبا أحرى.

وإنام ذكرنا حذف هذه الراء بحكم التبعية ال بحكم األصالة، إلفساد تلك 
الوصية بل هي لبيان ما هبا من نقصان)5) كام نبهنا اآلن يف هذه الرسالة عىل سائر 
موادها بام فتح اهلل عليها من مقاله، وإن ذكرناه يف ذلك اجلواب مقرتنًا بحكم 
التاريخ فغري خارج من الصواب، وال بأس فإن يف تزايد نقصها وقصورها بيانًا 
لكثرة الوهن يف ظواهر أمورها ليعلم أهنا حتى يف اخلط بظاهر))) القياس غري 

حمكمة األساس.

أو  أو وهن  نقص  وراءه من  فام  بطلها  لظهور  قاعدة  تارخيها  بفساد  وكفى 
قصور فهو دونه ومكتفى به عنه كام يكتفى يف جواب السائل عمن توضأ بامء 
مشمس يف النحاس من املياه املضافة ومل يراع الرتتيب يف الوضوء ثم ارتد بالقول 
عمدًا ثم تاب فصىل بوضوئه ذلك بأن يقال له: قد فسد وضوؤه وصالته فاسدة 

لكوهنا عىل غري وضوء وذلك كاف يف جوابه.

فإن زاد فرشح تفقهًا ما بوضوئه من علل وبني ما هبا)7) من حكم))) يف كراهية 

))) يف د: ومن كتابك.
))) يف د: جيد.

))) سقط من: د.
))) يف د: الراي.

)5) يف د: النقصان.
))) يف د: أهنا حتى اخلط يف بظاهر.

)7) يف د: هلا.
))) يف أ: من حكم مكررة مرتني.
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أو حجر ما بني جمتمع عليه أو))) خمتلف فيه فهو االستقصاء يف صوابه وال ضري 
للمزيد وليس عليه  فاإلكثار من اخلري خري، واالقتصار عىل قدر احلاجة كاف 
ليعمل  يسأل  من  حق  يف  سيام  وال  يزيد  أن  الكفاية  فرض  به)))  يسقط  أن  بعد 
بالواجب يف دين اإلسالم ال للتفقه يف الديانات))) والعثور عىل أرسار الرشيعة 
الفقيه  الباهرات وهو ممن يرتىض لبذل احلكمة يف أحواله الظاهرات وال يلزم 

ذكر العلل مقرونة باألحكام يف فتاويه.

فقد أصاب  به  أفتى  فيام  احلق  إن أصاب مفصل  }فإنه)5){  }الثامنة))){: 
وإن أخطأ))) مل تنفعه العلل امللفقة يف اجلواب كام مل ينتفع هذا املنذري بام لفقه 
من االحتجاج ورفعه من األثر الصحيح ليقوم به طريقة االعوجاج فكان جوابه 
عن األثر الذي حكاه بمعزل ومل يكن له يف مواطن احلق منزل ومل يكن ما لفقه)7) 
قادحًا يف ذاك اجلواب القويم ولكن املرء عدو ما))) جهل ولو كان حقًا واهلل)9) به 

عليم وإذا مل هيتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

وقد  هلا  خمال  وعدمه  النقط))))  ختلف  أوليس  قال:  فإن  قوله  التاسعة)0)): 

))) يف د: و.
))) يف د: زيادة بعد به: عىل.

))) يف د: ال للنفقة للديانات.
))) سقط من: أ، د.

)5) زيادة يف: ب.
))) يف د: خطاه.

)7) يف أ: ما أنفقه.
))) يف د: ملا.

)9) يف ب: وكان اهلل.

)0)) يف أ، د: الثامنة.
)))) يف د: اللفظ.
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عدمت نقطة تارخيها فأخلها بإهيام زمن))) دون زمن؟.

قيل له: قد قيل لك آنفًا: إن الكتابة تذكرة وكفى شهادة الثقات بكوهنا لتلك 
لزوال  قوة  فيها  هلا ال غريها من األعرص وبوجود))) خطوطهم  املدعوة  السنة 
ريبها ولبسها باألعوام املوهومة لكوهنم))) من نشأة هذه الطبقة ال ما أعالها فال 

حميص لك يف ذلك. انتهى.

وال خفاء أن شهادة الشهود إما شهادة تقتيض))) ذلك النقل فهي باطلة كام 
أسلفناه وهو الذي اعتمدناه وإما شهادة قائمة بذاهتا مستقبلة بنفسها فلها أحكام 

الشهادات يف جوازها أو بطلها وال خمرج هلا من هذا أبدًا.

بالتنبيه)7) عليه وإن  منا  انتقده))) تربعا  الذي  به يف اجلواب  وقد)5) رصحنا 
كان ال يقتضيه السؤال البتة إذ ال يدل عليه باملطابقة))) يف الكالم إال أن تكون)9) 
من  النقل  ذلك  خيالف  ما  ألحكام  التعرض  فإن  التزام)0))  أو  تضمن  داللة 

))) يف ج: من.
))) يف أ، ب، د: ولوجود.

))) يف أ: لكون.
))) يف د: بمقتىض.

)5) يف د: ولقد.
))) يف ج: انتقدناه.

)7) يف د: نزعا منا لتنبيه.
))) يف ج: للمطابقة.

)9) يف أ، د: يكون.
)0)) الداللة: معنى عارض لليشء بالقياس إىل غريه. ومعناه: كون اليشء يلزم من فهمه فهم يشء 

آخر. وداللة اللفظ الوضعية ثالثة أقسام:
داللة املطابقة: وهي داللة اللفظ عىل متام مسامه كداللة اإلنسان عىل احليوان الناطق وسمي هبا ألن 

اللفظ طابق معناه.
 داللة التضمني: وهي داللة اللفظ عىل جزء املسمى كداللة اإلنسان عىل احليوان فقط أو عىل الناطق 
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الشهادات هو يشء آخر، ولكنا قد نبهنا عليه إلعانة))) السائل وإرشاده إىل ما 
حيتمل غفوله عنه إن رام البحث يومًا عن))) ذلك.

وما تعلق به هذا املنذري من األدلة الومهية عىل أقيسته))) السوفسطائية))) 
بقوله)5): ولوجود خطوطهم عليها قوة لزوال ريبها إىل قوله: }لكوهنم))){ من 
نشأة هذه الطبقة دليل واضح عىل شدة غباوته وجهله بواضحة األحكام لعدوله 

املوهوم. الظن  إىل  املعلوم  عن }حق)7){ اليقني 

فمن اليقني قد وردت بحسب رفيعة السائل بذلك التاريخ الباطل ويف الظن 
أنه غلط وأمارة الظن كون الشاهدين من أهل هذه الطبقة ولكن كيف السبيل 
إىل احلكم بالظن واهلل قد منعه فقال))): ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)9)﴾.

وعىل كل حال فال بد إما أن يكون هذا التاريخ خطأ فاحلكم باخلطأ باطل، 

فقط وسمي هبا لتضمنه إياه.
 داللة التزام: وهي داللة اللفظ عىل الزمه كداللة األسد عىل الشجاعة.

أنظر: أصول الفقه اإلسالمي للزحييل ) / 59)
))) يف أ: بإعانة.

))) يف أ: عىل.
))) يف ج: أقيسة.

تغليط اخلصم وإسكاته كقولنا: اجلوهر  منه  الومهيات، والغرض  قياس مركب من  السفسطة:   (((
موجود يف الذهن وكل موجود يف الذهن قائم بالذهن عرض لينتج أن اجلوهر عرض.

أنظر: التعريفات للجرجاين ص )0)
)5) يف ج: لقوله.
))) زيادة يف: ب.

)7) سقط من: أ، ب، د.
))) يف أ، ب، د: وقال.

)9) النجم ))
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وإما أن يكون عمدًا فهو كذب بحت))) واحلكم بالكذب باطل، وإما أن يكون 
هذا عن قصد من الشهود لعمد ألمر علموه يف أصل الشهادة من بطلها فعربوا 
عنها بمستحيل يبطلها ألن املعلق باملستحيل الباطل باطل، ومثل هذا يف كالم 
العرب وأشعارهم كثري، وإن كانوا تعمدوا لغريه))) من الباطل فمن الذي حيكم 

هلم باحلق فيه قطعًا ولو كانوا عدواًل.

فالويل إذا أظهر))) الكفر أو ما دونه من))) فسق حكم به عليه ومل حيكم له 
بضده حتى يرجع عنه أو يصح له عذر فيه ألن األحكام جارية عىل ظواهرها 
يف كل يشء ما مل يصح خالف الظاهر فيها فكيف ختصص هذه النازلة وحدها 
فيعدل هبا إىل الظن التباع اهلوى خمافة إبطال نقل وصية خالفت احلق يف الظاهر)5) 
جيرح)7)  ما  بإبطاهلا  من حيث بطالن التاريخ يف الشهادة ومل يكن }يف))){ قولنا 
شهودها بل كانوا }معنا))){ عىل احتامل احلق مع أنا ال نعلم شهادهتم هبا كذلك 
بلفظ وصية سأل عن حكمها والشهود  وإنام هي صورة شهادة جاءت  أصاًل 
ونفس الشهادة عنها بمعزل وعلمهم عند اهلل يف عدالة أو غريها أو أداء شهادة 
ما  فيها  }احلق)9){  مقتىض  وكان  قيامها  عدم  أو  هبم  حجة  قيام  أو  تركها  أو 

))) يف أ، ب: فحت.
))) يف ب: وإن كانوا لغريه تعمدوا.

))) يف د: ظهر.
))) يف ب زيادة بعد من: حكم.

)5) يف ج: خالفت احلق فالظاهر.
))) سقط من: ج.

)7) يف أ، ب، د: خيرج.
))) سقط من: د.

)9) زيادة يف: د.
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أجبناه))) وإن قامت عليه قيامه االعرتاض بغري حجة ممن ذكرناه ولذلك قال: 
العقل  }داللة))){  مع شهادة  كذا  لسنة  أهنا  هبا  الشهود  علم  مع  إشكال  وأي 

بذلك وكفى هبا حسام ملواد الريب فال حمال))) لك. انتهى.

وال يشك عاقل يف علم الشهود أنه ليس يف حقنا من عامل الشهادة وإنام هو 
أفاده  نتكلف }الكالم)5){ فيام  من عامل الغيب ال يمكن اطالعنا }عليه))){ وال 

وإنام القول متضافر عىل ما تقتضيه الظواهر.

يف  حتى  مبنية  املغيبات  عىل  ال  األمور  ظواهر  عىل  الرشعية  القواعد  وكل 
حقهملسو هيلع هللا ىلص فقد روي))) أنه قال: »يا أهيا الناس إنام أنا برش مثلكم وإنكم ختتصمون 
إيّل ولعل أحدكم أن يكون أحلن بحجته من صاحبه فأقيض له بنحو ما أسمع فمن 
حكمت له بيشء من مال أخيه فال يأخذه فإنام أقطع له قطعة من نار جهنم)7)«.

))) يف أ: أجناه.
))) سقط من: ب.
))) يف أ، ب: جمال.

))) سقط من: د.
)5) زيادة يف: د.

))) يف أ، ب، د: يروى.
)7) رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة وأم 

سلمة ريض اهلل عنهم.
رقم   ،(5(/(( األحكام  كتاب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
يعلمه  وهو  باطل  يف  خاصم  من  إثم  باب  املظامل  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  واإلمام   ،)5((
))/7))، رقم ))))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب األقضية باب احلكم بالظاهر واللحن 
باحلجة ))/7)))، رقم ))7)(، وأبو داود يف سننه كتاب األقضية باب يف قضاء القايض إذا 
أخطأ ))/)0)، رقم ))5)(، والرتمذي يف سننه كتاب األحكام باب ما جاء يف التشديد عىل 
من يقىض له بيشء ليس له أن يأخذه ))/)))، رقم 9)))(، والنسائي يف املجتبى من السنن 
كتاب  ماجه يف سننه  وابن  رقم )0)5(،  بالظاهر ))/)))،  احلكم  باب  القضاة  آداب  كتاب 
واإلمام   ،)(((7 رقم   ،777/(( حالال  حترم  وال  حراما  حتل  ال  احلاكم  قضية  باب  األحكام 
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هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيكم بنحو ما يسمع وجييب عن نحو ما يسأل وال يتكلف 
ما وراء ذلك صلوات اهلل عليه وهو املكاشف بملكوت السموات واألرض.

فكيف هبذا املنذري اجلاهل ال يقنع أن يقيض أو جييب }بنحو))){ ما))) ترى 
عيناه وتسمع))) أذناه حتى يتعاطى يف جوابه القول عىل ما يظن من علم الشهود 
الذي ال يعلمه سواهم وال يطلع عىل حقيقة ذاته إال اهلل تعاىل ! ثم ينقم علينا إذ 

مل نتكلف عنه))) ما تكلفه.

الفرض  سبيل  عىل  بالرشيطة  معلقًا  ادعوه  لو  يقتضيه  ما  عىل  تكلمنا  وإنام 
والتقدير وهو غاية ما جيوز لنا أن نتكلم به يف دين اهلل العليم اخلبري ومن جتاوزه 
قدر أنملة خمرتقًا ملا وراءه من حجب الغيب فال بد أن حيرتق بنار العقوبة واألدب 

بال ريب.

العارشة)5): قوله: أال ترى إىل ما ذكر يف التهذيب يف النقط وختلفها فقال: 
إنه مبطل حلكم املكتوب ألنه عليه عمل ثم رد بقوله: وقيل: إنه ال يرض ختلف 

النقط إال عند اإلشكال. انتهى.

وهذا الكالم حق يف أصله لكن أخطأ هذا الشيخ يف حمله وكأنه أراد به إثبات 
الباطل من قوله.

اإلعجام  هي  التي  النقط  يف  هو  إنام  الكالم  من  ذكره  ما  أن  الغلط  ووجه 

مالك يف املوطأ كتاب األقضية باب الرتغيب يف القضاء باحلق ))/9)7، رقم 99))).
))) سقط من: د.

))) يف د: بام.
))) يف د: أو تسمع.

))) يف أ، ب، د: منه.
)5) يف د: التاسعة.
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للحروف العربية ال يف قواعد األشكال اهلندية املعروفة اآلن باملرتبية))).

وذلك االختالف سائغ يف أحكام احلروف ألهنا كانت جمردة عنها يف أصل 
وضعها املعروف وإن كان قد صار يف عرف اآلخرين وجود النقط دون اإلعراب 
إيضاح  من  يف غري كتاب اهلل تعاىل قاعدة عليها مدار رسمهم املبني }ملا))){ فيه 

اإلشكال ملا كان يلتبس باإلمهال.

ويف بعض الكتب احلرفية يقال: أن النبيملسو هيلع هللا ىلص مع كونه أميًا هو الذي أرشد إىل 
إمهال مهملها وإعجام معجمها ومل يكن من قبل هنالك يشء من ذلك لكنه عن 

تلك اإلشارة الرشيفة استفاض وانترش يف هذه األمة من البرش))).

وليست اإلشارة فيه))) ملعنى اإللزام فيبطل منها ما يبطل من اإلعجام وإنام 
واضح،  دليل  من  اإلمجاع  يف  ملا  املصالح  عىل  واإلرشاد  النصائح  باب  من  هو 
من  العثامنية  باملصاحف  القرآنية  اآليات  رسم  يف  }ما)5){  إال  يكن  مل  ولو 
وإنام  الصواب،  ينكر  ال  ملن  حجة  به)))  لكفى  واإلعراب  النقط  عن  جتريدها 
غريها  يعرفون  ال  هلم  قاعدة  النقط  صار  إذا  املتأخرين  عند  االختالف  أحسن 
يف احلني، وكام تعرف أن اخلط يف األصل صناعة، وجيوز أن خيتلف يف األزمنة 

))) املقصود باألعداد املرتبية طريقة رسم األعداد بغري احلروف أي باألرقام فتسعة مثال رسم للعدد 
املذكور باألحرف العربية أما 9 هكذا فرسم للعدد باملرتيب وهو شكل هندي أما الشكل العريب 

فهكذا 9 وهو املستخدم حاليا يف بالد املغرب العريب وأوروبا وأغلب بالد الدنيا.
))) زيادة يف: د.

))) مل أجد يف ذلك حديثا عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
))) يف د: فيها.

)5) سقط من: د.
))) يف د: هبا.
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ذاتًا وصفة وعرفًا فال نسلم))) امتناعه فيجوز أن يكون لكل قوم فيه ما عرفهم 
وقواعدهم تقتضيه.

وأوضح ما حيسن االختالف يف جنسه حيث ال خمرج عن لبسه إن مل تدل 
القرائن عىل ما جيلو))) يف حاله عن وجهه – ملن رام التالوة))) – غبار إشكاله.

من  يعلمه  ملا  استيفاء  الثاين  ثم  القولني  أول  رفع)))  التهذيب  فصاحب 
الوجهني، وليس يف قوله الثاين ما)5) يرد األول كام يزعمه هذا املنذري فيام يقول 
قول صحيح ليستبيح به من  }كل)7){  ولكنه ال بد له من تعاطيه النقد))) عىل 
اجلراءة عىل كل حق ما يستبيح ثم إن بناء هذا بظاهره عىل قول من حيكم بالصكوك 
وليس هو عىل قول من ليس له إىل غري القول بالشهادة العادلة سلوك)))، لكن ال 
بأس أن نجاريه)9) فيه ليظهر ما به من اإلفالس فيقال: أما املرتيب فليس هذا أبدًا 

من بابه فال معنى ألن)0)) حيتج به عليه يف كتابه.

بالنقطة)))) جمازًا فإنام هي شكل  وباحلقيقة فال نقط فيه أصاًل وإن سميتها 

))) يف أ، ب، ج: يسلم.
))) يف أ، ب: خيلو.
))) يف د: التالف.

))) يف ج: مع.
)5) يف د: مما.

))) يف أ، ب، ج: النقل.
)7) سقط من: ج.

))) يف د: بالشهادة الباطلة بسلوك.
)9) يف د: جتاريه.

)0)) يف د: أن.
)))) يف أ: وإن تسميتها بالنقط، ويف د: وإنام فسميتها بالنقطة.
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جموف يف أصل وضعه))) عىل ما قيل وإن كان عدم جتويفه ال يبلغ به إىل تبطيل 
}يف))){  صفر  كل  قام  عرفهم  يف  صفرًا  يسمى  وربام)))  قوهلم  يف  مستدير  وإنه 
مقام كل خانة حذفت من خانات العدد فإذا حذف انحطت به خانة ما رسم 
هلا من األعداد إىل ما حتتها من اخلانات فتنتهي األلوف به إىل املئني والعرشات 

واآلحاد.

وهكذا يف أقالم مجيع امللل من العرباين وغريه يف عقود هذه األعداد ووضع 
األصفار))) يف مكاناهتا ودالالهتا عىل ارتفاع خاناهتا حيث ال يكتفى عنها)5) بام 

يقوم من األعداد بداًل منها.

عند  سواء  وتركه  فهل سمعتم يا معارش املسلمني أن حذف }مثل))){ هذا 
أحد من أهل اإلسالم أو املرشكني أو يقبله عقل عاقل غري هذا املنذري الذي 
ال يكاد يبني وأنا ال أعلمه مما يصح أبدًا يف رأي وال دين لعدم العلة اجلامعة بينه 

وبني النقط من اخلط العريب املبني.

لعيون  ظاهر  الصورة  كامل  األحرف  تام  العريب  اخلط  أن  بينهام  والفرق 
املبرصين، وإن أسقطت النقط من حروفه فاحلروف موجودة يف اخلط بذواهتا 
فارقة  وإنام وضعت  لوازم صفاهتا  من  احلروف وال  ذوات  من  النقط  وليست 
بينها خمصصة هلا خمافة اللبس يف بعض حاالهتا ويف القرائن ما يدفع اللبس غالبًا 

))) يف أ، ج: وصفه.
))) يف د: وإنام.

))) سقط من: د.
))) يف د: الصفور.

)5) يف د: هبا.
))) سقط من: د.
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فلم تكن))) به من رضورياهتا مع ما علمته من قول يف أصل وضعها دال عىل 
جواز قطعها.

ترتيب)))  وعليها  أصوله  بعض  }هي))){  املرتيب  يف  الصفور  هذه  وإن 
والكلامت وإنام هي  باحلروف  أسامؤها  تكتب  فصوله ألن األعداد }فيه))){ مل 
أشكال ملعاين األعداد مفهامت تستوي)5) فيه أسامء األعداد يف اللغة العربية))) 
نوع  فهي  أشكاهلا  إال بعض  وليست األصفار)7) يف حاهلا  اللغات  وغريها من 
منها ال خمرج هلا عنها فال يستقيم بدوهنا البتة ما زاد عىل عقودها التسعة إال ما 
تركب))) معه يشء من هذه العقود عنها فكانت بداًل منها وإال فهي يف منارها 
قطب مدارها وباختالفها)9) يف زيادة أو نقص يصري القليل كثريًا والكثري)0)) قلياًل 

ولن جتد إىل جواز ذلك يف العقل وال يف النقل سبياًل.

التسمية  نفس  لكن  العرف  يف  نقطًا  الصفور))))  هذه  تسمي  أن  تنكر  وال 
املعاين  تطلق عىل  التي  املشرتكة  األلفاظ  من  احلكم ألهنا  يف  معتربة  غري  هلا)))) 

))) يف د: يكن.
))) سقط من: د.

))) يف أ، ب، د: تركيب.
))) زيادة يف: د.

)5) يف د: يستوي.
))) يف أ، ب، د: األعداد باللغة العربية.

)7) يف أ، ب، د: وليس الصفور.
))) يف د: ما تركت.

)9) يف د: وباختالهلا.
)0)) يف د: أو الكثري.

)))) يف أ، ب، ج: السطور.
)))) يف د: هبا.
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املختلفة التي ال جامع بينها يف األحكام فال جيوز أن تعطى لذلك ما لنقط اخلط 
العريب مع تباين ما بينها))) يف أصل وضع األقالم فهذا قلم هندي، وذاك عريب 
والفرق بينهام جيل فالقلم العريب تستوي فيه األعداد وغريها يف رسم األسامء 

كلها بحروف هجائها))) املطابقة للفظها.

والقلم اهلندي خيالفه يف ذلك فال رسم فيه لألسامء أصاًل وإنام هي أشكال 
وأصفار))) يعرب هبا عن مسمى العدد ال عن أسامئه، فيستوي فيها اللسان العريب 
التحكم  فيلزم  بغريها  بالعربية وال  لعدم رسمه يف احلروف))) أصاًل ال  وغريه 
جهاًل، ويسمى هنديًا ألنه قلم خمصوص ألهل اهلند)5) وإنام هو نسبة إىل واضعه 

وهو هارش))) احلكيم اهلندي.

وفيام)7) يقال: أنه استخرجه من صور فلكية للوجوه العطاردية فعرب هبا))) 
البالد  متداول يف  كام هو مشهور  التسعة  لعقودها)9)  األعداد  تلك  عن حقائق 
فجاز أن تكون كذلك فيام نطق)0)) به من اسم لعدد)))) ذلك فهي سواء يف كل 
لسان وال بأس فليس املراد إال متييزها به عن االلتباس وقد حصل به تعريفها 

))) يف د: بينهام.
))) يف أ: كلها جموف هبجائها.

))) يف أ، ب، د: وصفور.
))) يف أ: رسمه للحروف، ويف ب، د: رسمه باحلروف.

)5) يف أ: اهلندي.
))) يف د: هاوش وقد بحثت عن ترمجة له فلم أتوصل إىل مفيد.

)7) يف أ: وفيه.
))) يف د: فعربها.

)9) يف د: عقودها.
)0)) يف د: ملا ينطق.

)))) يف د: املعدد.
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عند من هو هبا خبري من الناس.

بني النقطتني كال وال بني اخلطني وإنام  جتمع  علة  وكام رأيت }أنه))){ ال 
هو))) من مجلة ما ال))) يستغرب من ختليطاته وال يستنكر من))) أغلوطاته.

احلادية عرش)5): قال الشيخ: وأي جواز أجوز مما هي عليه لكون خمرجها من 
الثلث مع صحة لفظها وقوة شهودها فال أعلم القول فيها إال كذلك. انتهى.

فساده  أو  لفظها  صحة  أما  يل:  ذلك  اهلل  فتح  إن  أثره  عىل  أقول  أن  ولعيل 
اهلل  بحمد  هذا  }يف)7){  فهو الذي قد وضعنا))) له ذلك اجلواب، وقد ذكرنا 

عىل ما فيه من خطأ أو صواب. به  يستدل  }تعاىل))){ ما 

أن  فعسى  وأما جزمه بقوة)9) شهودها حمتجًا به إللزامنا }القول)0)){ بثبوهتا 
ذلك البيان فأقول له:  يف  باألصالة  له  نتعرض  نجاريه فيه اآلن، و}إن)))){ مل 
أما)))) معنى قوة الشهود التي يلزمني هبا أن أثبت تلك الوصية أهي)))) نفس 

))) سقط من: د.
))) يف د: اخلطني وأنه.

))) يف د: مجلة ال ما.
))) يف د: عن.

)5) يف أ، ج، د: العارشة.
))) يف د: وصفنا.

)7) سقط من: ب.
))) سقط من: د.

)9) يف أ: لقوة.
)0)) سقط من: د.
)))) سقط من: د.

)))) يف د: ما.
)))) يف د: أم هي.
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عدالتهم ولو مل يشهدوا أم شهادهتم ولو مل يصح معي أهنم هبا شهدوا أم هو ما 
رأيت مرسومًا حتتها من خطوطهم اجللية أم هي يشء آخر ال أنا به خبري وال أنت 

به بصري لعزة وجوده يف الوجوه الرشعية؟.

فدعوى األول والثاين ظاهره املحال والتعلق بالثالث غرور حمض وسنوضح 
فيه – إن شاء اهلل – من املقال ما ينكشف به عن عني بصريتك الغطا، ويوضح 
للمبرصين أنه هييم يف واد من اخلطأ فأقول: قدرنا مثاًل أن تلك الوصية صحيحة 
اللفظ والشهود عدول وأن كّتاب))) الشهادة منهم عىل أثرها هو خط أيدهيم))) 
احلجة  لقيام  الشهادة  عن  كافيًا  لدهيا  الرسم  هذا  يكون  فهل  النقول  بصدق 

عليها؟.

الوصية  إثبات هذه  املعهود يف  قوله  قال: ال، أصاب ولكن رجع عن  فإن 
بنفس قوة الشهود فالشهادة هي حجة))) يف الدين ال قوة الشاهدين.

وإن قال: نعم فقد))) جعل الكتابة شهادة)5) ورجع عام يرفعه من اآلثار أهنا 
لتذكرة الشهود ال غري مراده وقد))) أنكر هذا فيام قاله فحجته منه عليه ال حمالة.

ال  ولعلهم  بذلك  علمي  وما  قلت:  يشهدون.  هبا  أهنم  فالظاهر  قال:  وإن 
يشهدون فهذه بتلك.

فإن)7) قال: وهل من الواسع أن ال يشهدوا؟.

))) يف أ، د: كتابة.
))) يف د: يدهيم.
))) يف د: احلجة.

))) يف د: قد.
)5) يف د: بشهادة.

))) يف أ: فقد.
)7) يف ج: وإن.
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 قلت))): هذا حمتمل وممكن))) أن ال جيوز هلم أن يشهدوا وإذا احتمل هذا 
يا ذا فقد تقرر))) أنه لو كان لفظ  وهذا فكيف يصح القطع بأهنم يشهدون هبا 
الوصية صحيحًا جائزًا فإن مل يشهد به من تقوم به حجة الشهادة فليس هو))) 

بيشء يف احلكم.

وقد علمت أن اخلطوط تتشابه كام ال خيفى فيحتمل يف خط)5) الكاتب أن 
وال  يعارضه))) فيه الشبه فينساه)7) فال يتستيقن إن))) أشهد عليه }يف)9){ مجلته 

به أصال. يشهد  أن  اهلل  وبني  بينه  تفصيله فال جيوز له بيــــان)0)){ فيام 

معذور  وغري  بنسيانه  معذورًا  كان  ألنه  هللك  هذه  واحلالة  به  شهد  ولو 
بشهادته عىل النسيان وال ينفعه مع نسيانه هلا ما يعرفه من حروف خط يده ألنه 
صنعة حمتملة للتشابه وال سيام إن)))) مل تكن الكتابة يف يده وال يف يد ثقة، ولو 
أقسم بالطالق واحلالة هذه أن ذلك)))) خطه حلكم عليه بطالقها فكيف له عىل 

هذا أن يشهد هبا؟.

))) يف أ: وقلت.
))) يف د: ويمكن.

))) يف د: وقد قرر.
))) يف د: هي.

)5) يف أ، ب، د: حق.
))) يف د: تعارضه.
)7) يف ج: فينسى.

))) يف د: أنه.
)9) سقط من: د.

)0)) سقط من: د.
)))) يف د: إذا.

)))) يف د: ذاك.
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وإذا احتمل هذا يف الكاتب فجاز يف حقه أن يشهد هبا وأن ال يشهد وهو))) 
أشهد  قد  كان  ولو  العذر  من  له  ملا  الشهادة  هذه  برتك  اهلل  عند  حمق  ذلك  يف 

عليها.

ولو أن مائة ألف من العدول أو يزيدون شهدوا له مجيعًا أنه قد أشهد عىل 
القطع  عىل  يشهد  أن  له  جيز  مل  هلا  ناس  وهو  وشهادته  خطه)))  هذا  وأن  ذلك 
بشهادهتم وال أن يعتقد فيه كاعتقادهم وال يلزمه يشء مما لزمهم من هذا وعليه 

وجوبًا أن يمسك عن الشهادة.

فإن خالف يف هذا كفر دع ما ال يمنع يف))) االحتامل من وجه غري هذا ملن 
نفسه أن ال يشهد بام أثبته من الشهادة  الكاتب  حق  اعترب، وإذا جاز }هذا))){ يف 
يف كتابه فكيف به يف حق غريه أجيوز هلم أن جيعلوها شهادة منه حيكمون هبا يف 
رأي أو دين ولو سجل عليها بلفظ الشهادة يف الكتابة مائة ألف عدل من أهل 
اإلصابة ما كان يف نفس تلك الكتابة كلها ما جيزي عن شهادة امرأة واحدة فيام 

جيوز)5) فيه مع غريها شهادة مثلها.

البحرين  نبهان رمحة اهلل عليه يف مسألة  أبو  املسألة شيخنا  وقد رصح هبذه 
مع أهنا ليست بمشكلة فواعجبا من إنكارك عىل عدم القول بثبوهتا مع قطعك 
النظر عن سائر نعوهتا وما أرسلت إيّل إال النظرية ويمنع العاقل من اجلزم بثبوهتا 

معان كثرية: 

أوهلا: إن كاتب النظرية عندي جمهول احلال ال أعلمه هبدى وال ضالل.

))) يف ج: فهو.
))) يف ج: وأهنا خلطه.

))) يف د: من.
))) زيادة يف: د.

)5) يف ج، د: جتوز.
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الرجل  خط  هو  املزبور  اخلط  ذلك  أن  احلقيقة  عىل  يل  علم  ال  ثانيها: 
املذكور.

ثالثها: لو صح أنه خطه وكان عداًل فال تقوم به احلجة النفراده.

احلجة عندي حتى أعلم  هبام  تقوم  فال  مثله  آخر  رابعها: }لو كان))){ معه 
عدالتهام.

خامسها: لو علمت عدالتها فال تقوم احلجة بنفس كتابتهام إال عىل قول من 
حيكم بالصكوك وليس بمذهبي وتزعم أنك ال تراه أيضًا ولعلك خبري بأهنام مل 

يشهدا بذلك معي.

سادسها: لو شهدا بلساهنام عىل نقل تلك النظرية عن تلك الوصية املكتوبة 
فليس ذلك بحجة ألهنام قد شهدا عىل الكتابة ونفس الكتابة ليست بحجة عىل 

األصح فالشهادة عليها مثلها.

جتزي  فال  بالصكوك  احلكم  جييز  من  قول  عىل  عليها  شهدا  لو  سابعها: 
شهادهتام عىل نقل مطلق اخلط حتى يشهدا))) أنه خط فالن املذكور.

مع  الوصية  نفس  عىل  عدل  بشاهدي  النقل  }ذلك))){  ثامنها: لو صح 
تعني الكاتب والشهادة))) فال حيكم بثبوهتا عىل هذا القول أيضًا عىل بعده إال أن 

يكون كاتب الوصية املنقولة عداًل وعدالته إىل اآلن مل تصح معي.

فكيف  احلكم  هذا  إال  هلا  فليس  نفسها  الوصية  عيّل  عرضت  لو  تاسعها: 
بنقلها)5).

))) سقط من: د.
))) يف د: يشهد.

))) سقط من: ج.
))) يف أ، ب، د: بالشهادة.

)5) يف د: ينقلها.
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تكون)))  فال  الصك  كاتب  رسم  كحكم  الشهود  كتابة  حكم  أن  عارشها: 
حجة عىل املذهب الصحيح إال بالشهادة.

حادي عرشها: لو شهدوا هبا))) معي ملا أجزت شهادهتم إال أن أكون خبريًا 
بعدالتهم أو يعدهلم))) من))) جيوز تعديله عندي.

ثاين عرشها: أن التعديل ال يقبل إال من أهله.

بالوالية  عاملًا  }عداًل)5){  يكون  أن  عنه:  األخذ  جيوز  من  صفة  يف  وقيل 
والرباءة يف أكثر ما قيل فام))) بني هذا املنذري وبني جزمه فيها بالثبات إال قطعه 
ألمثال هذه العقبات أوليس هذا باحلق فأجبني بالصدق إن كنت العامل الفقيه 
عليها  فأقم  الفهيه  البليد  اجلاهل  الغمر  فتكون  باألباطيل  تعارضه  فال)7)  وإال 
فتيقن  احلجج وأزل عنها العوج واسلك هبا هذا املنهج }فإنه األهبج))){ وإال 

أنك }عىل)9){ الفلج)0)) واملفلج فإن سيوف احلق تقطع وأنواره تسطع.
ويف تعب من حيسد الشمس نورها       وجيهل أن يأيت هلا برصيب))))

))) يف ب: يكون.
))) يف د: لو شهد أهنا.

))) يف أ، ب، ج: بعدهلم.
))) يف ج: ممن.

)5) سقط من: د.
))) يف د: فيام.
)7) يف د: وال.

))) سقط من: د.

)9) سقط من: د.
)0)) يف د: املفلج.

)))) البيت للمتنبي من قصيدة له يعزي فيها سيف الدولة عن عبده يامك الرتكي وقد مات بحلب 
سنة 0)) هـ ومطلعها:
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أوال تعجب من قطعك بثباهتا عىل قياد هذه الطريقة وأنت يف حمل البعد منها 
عىل احلقيقة؟.

تزعم أنك ال تثبت الصكوك إال بالشهادة ثم تظهر خالف }هذا))){ القول 
موجود  الوصية  أثر  عىل  الذي  خطهم  برسم  الشهود  عن  فتكتفي)))  وعناده 
وليس يف جائز وال واجب أن يكون هلا من احلكم غري ما ثبت خلط))) الذي هو 

للوصية كاتب.

وقد))) علمت أنه ال جيزي عن الشهادة فاالجتزاء بخط الشاهدين أيضًا ال 
بذلك  فإثباتكها من غري دعوى أهنم شهدوا  إال فساده  املذهب  نعلم عىل هذا 
إذا)5) صح كذا  إذ مل تقيده برشط  معك هو الذي دلني عىل أنك يف خطأ مبني 

وكذا فهو ثابت يف رأي أو دين.

الغلط ووثاقه  بأنك يف أرس)))  القول منك يف إطالقه يشهد عليك  وإرخاء عنان 
وقد)7) رأيته من قبل يف جوابنا))) مقيدًا فكنت لنا عليه لشدة جهلك مفندًا)9).

ال حيــــــزن اهلل األميــر فإنني      آلخــذ مــن حاالته بنصيب   
ومن رس أهل األرض ثم بكى أسى      بكى بعيون ســـرها وقلوب    
وإين وإن كــان الدفني حبيبـــه      حبيب إىل قلبي حبيب حبيبي   
وقد فــارق الناس األحبة قبلنا       وأعيا دواء املـوت كل طبيب   

والبيت الشاهد هو آخر بيت يف القصيدة.
))) سقط من: د.
))) يف أ: تكتفي.
))) يف د: بخط.

))) يف ج: ولقد.
)5) يف د: إن.

))) يف د: أسوء.
)7) يف د: ولقد.

))) يف أ، ب، د: وقد رأيته يف جوابنا من قبل.
)9) يف أ: معتدا وتعقب الكلمة مصحح النسخة بقوله يف اهلامش: لعله مفندا.
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بعدما  شهادهتم  فأجزت  معي  شهودها  بذلك  شهدوا)))  بل  قلت:  وإن))) 
طرقت مسمعي))) ولذلك قلت بثباهتا عىل ما يكون من صفاهتا.

فيقال لك: إنك قد خرجت عىل))) رتبة املفتني وكنت اآلن من احلاكمني، 
فإن تراىض بحكمك اخلصامن وهم ممن جيوز عليه رضاه فذلك)5) واهلل رقيب 
قضاه لكن ال خيفى أن سبيل احلكم غري طريقة الفتيا  فيام  عىل }كل))){ حاكم 
فحكم احلاكم بمقتىض بيناته وفتوى الفقيه عىل قدر سؤاالته)7) فال جامع بينهام 
عىل  يالم  فال  الثاين  يف  ليس  ما  املعاين  من  }منهام))){  كل  يف  يكون  أن  جلواز 
بخلط  أجرى  من  عىل  املالمة  وإنام  بحق،  يوضحه  بفرق  بينهام  قال  من  صدق 

األصول بعضها يف بعض أقالمه.

وإن مل يرتاض بحكمك اخلصامن فلست)9) من نقض حكمك يف أمان، وكذا 
إن حكمت بمجرد دعواك لفرط هواك ولست بذي فقه يغنيك يف الفتيا ويغني 

بك من استبرصك)0)) من العمى وال بذي توقف عام جتهله)))) من األشياء.

فكيف عىل هذا تصلح للقضاء وال يكتفى بمثلك يف تعديل الشهود؟ ومن 

))) يف أ، ب: فإن.
))) يف د: شهدا.

))) يف د: سمعي.
))) يف د: عند.

)5) يف د: فذاك.

))) زيادة يف: د.
)7) يف د: اسئالته.

))) زيادة يف: د.
)9) يف د: فليست.

)0)) يف أ، ب، ج: استبرص.
)))) يف د: عمد جلهل.
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شهد معك عىل هذا من قبل أن حيكمك اخلصوم فتسأله عنها فهو بتقديم الشهادة 
مردود ألهنا وإن كانت يف هذه املواضع))) من حق اهلل الواجب فإن هلا وصيا))) 

حياكم عليها وينافس فيها وهبا يطالب.

فإن قلت: مل أحكم بذاك وإنام قلت بثبوهتا عىل سبيل الفتيا هناك ملا وجدت 
لدهيا))) من شهادة الشهود عليها.

فيقال لك))): إنك إن سلمت أهنا ال تثبت إال بالشهود فقد أخربناك واحلق 
املراد هبم وجدان ذواهتم يف البلد وال ما رسموه حتت  فيام أفدناك }أنه)5){ ليس 
الوصية من خطوطهم السود)))، وإنام يعترب مع كوهنم معروفني بالعدالة إظهار 
شهادهتم يف الوجود يف حالة ما جيوز هلم القيام هبا ويلزمهم)7) }مع))){ كوهنا 
صحيحة اللفظ واملعنى ووجدان)9) هذا أو أكثره بنفس النظر يف الوصية مفقود 
بالرشوط))))  فال سبيل إىل معرفته والوصول)0)) إىل حقيقته إال }إذا)))){ قيد 
وقد عدلت عىل هذا التقييد)))) من فعله فجوابك باإلطالق منوط، فرتكك لتقييد 

))) يف د: يف هذا املوضع.
))) يف ب زيادة بعد وصيا: حيكم.

))) يف د: وجدت له هبا.
))) يف أ، ب، ج: فيقال له.

)5) سقط من: أ.
))) يف أ: الشهود.

)7) يف أ، ب، د: أو يلزمهم.
))) سقط من: د.

)9) يف ج: أو وجدان.
)0)) يف د: معرفة األصول.

)))) سقط من: د.
)))) يف أ: قيدنا الرشوط.

)))) يف د: التقليد.
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هذه املسألة هو الذي أوجب }لقولك))){ إبطاله وبه دخلت يف مسالة القصار 
من حيث ال تدري ملا بك من جهالة.

لقطع  احلكم  حمط  وأين  قوله:  يف  املنذري  الشيخ  ذاك  جرى  قد  هذا  وعىل 
رشعًا  ثبوهتا  يف  وهم  فال  كال))){  }برأيه؟  قوله  مطلق  عىل  بطالهنا  صحة 
بشاهد))) األدلة عليها رقاًم فيندفع بذلك))) االستقراء الظني بالنظر الذهني إىل 

آخر ما قال.

قطعًا وجزم بثبوهتا رشعًا ومل يشرتط الشهادة  أثبتها  }قد)5){  فالظاهر أنه 
بام  أثبتها  فقد  رقاًم  عليها  األدلة  بشاهر  تثبت  أهنا  رصح  بل  جزمًا  الشهود  وال 
املعهود  الكتاب  ذلك  إال)7)  عليها  راقم)))  ال  إذ  الشهود  كتابة  من  حوهلا  رأى 
ونيس قوله آنفًا: إنام الكتابة))) تذكرة للشهود أو عن ذلك قد رجع فإن كانت 
تذكرة هلم فام معنى القطع لثبوهتا قبل أن يستشهدوا فيشهدوا بام وقع مع تركه 

الشرتاط)9) الشهادة أصاًل.

بحتفه)))) بظلفه  يسعى  له  فام  نقاًل  وقوله بثبوهتا بشاهر }ما رقم)0)){ عليها 

))) سقط من: ج، د.
))) سقط من: د.
))) يف د: بشاهر.

))) يف ب: لذلك.
)5) سقط من: ج.

))) يف أ، ب، د: رقم.
)7) يف د: عن.

))) يف د: الكتاب.
)9) يف أ، ب: باشرتاط.

)0)) سقط من: د.
)))) يف د: حلينه.
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ويقطع رأسه بسيفه كالتي نقضت غزهلا انكاثًا من بعد قوة.

ولقد صدق القائل: إن األمحق يفعل بنفسه ما ال يصيب به العاقل))) عدوه، 
هذا ينكر احلكم بنفس الصك ثم يقع فيه ويقول: ال يصح احلكم إال بالشهود 
عىل الوصايا ثم يعرض عنه يف هذه من فتاويه يقول))): ال وهم يف ثبوهتا والوهم 
عليه نازل ودون ذلك عقبة الشهادة العادلة املستقيمة ومل يشرتطها وأين الثريا 

من يد املتناول))) !.

به)))  لكان  الكاتب عداًل  إذا كان  بالصكوك  بقول من حيكم  أنه تسرت  ولو 
أوىل ألنه بطريقته أحىل)5).

وإن كان يرى الثانية هي املثىل فإنه مل يسلكها أصاًلِ فبقي يف تيهه يرتدد بني 
املثل: ال ذا حواه))) وال  الشيطان يصدق عليه  القولني حريان كالذي استهواه 

ذا حصل.

عند  املنزلة  به  رام  بمن  األليق  هو  الصكوك  بنفس  باحلكم  القول  أن  عىل 
متعمدًا  قوله:  يف  إليه  املشار  هم  الزمان  هذا  باعتبار  فكأهنم  وامللوك  القضاة 

موازين))) العدل والرجحان. نصب  لديه  من  بنوادرها }املشكلة)7){ إىل 

املوىل  لوجه  واحتسبه  ردى  ورطة  من  وأنقذهم  هدى  عىل  دهلم  أنه  ولو 

))) يف أ، ب، ج: الفاعل. 
))) يف أ: بقول.

))) يف د: املتطاول.
))) يف ج: له.

)5) يف د: أجىل.

))) يف د: وعاه.
)7) سقط من: د.

))) يف أ، ب، د: ميازين.
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لكان به أوىل من أن يدهلم))) بغرور وينصب هلم من الباطل حبائل الرشور فإذًا 
واملحق  مهان  فاملبطل  رفضًا  له)))  وتقريبهم  بغضًا  له  حبهم  ينقلب  أن  يوشك 

معان واحلمد هلل رب العاملني.

))) يف د: يدهيهم.
))) يف د: لديه.
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الف�سل }الخام�س)1){

وموجب  الشهود  أداء  مع  وانحرافه  اعتدامه  يرض  ال  فحينئذ  الشيخ:  قال 
شهادهتم لصريورهتا))) تذكرة هلم وهم احلجة دوهنا........ إىل آخره.

نسامله))) عىل ما يقتضيه العدل وقولنا املعهود  ونحن يف }هذا))){ الفصل 
وإنام هو يف هذا من شهادة الشهود)5) إال أنه قد كان ال يفقه اإلشارة وال حيسن 
العبارة وقد قلنا له يف هذا املقام من ذلك اجلواب ما لفظه فاستمعوا له يا أويل 

األلباب.

وإن مل يصح هذا النقل وثبت غريه بشاهدي عدل فيعطى))) حينئذ يف مقامه 
وقولوا  املقالة  هذه  يف  فانظروا  أحكامه،  من  له  يكون  ما)7) جيوز }له))){ أن 

))) سقط من: د.
))) يف د: لرضورهتا.

))) سقط من: د.
))) يف د: نسأله.

)5) يف أ: هذا الشهادة الشهود.
))) يف أ: يعطى.

)7) يف ب: إن.
))) سقط من: د.
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عليها باحلق: أليست))) رصحية يف الداللة؟.

عىل أن ما يشهد به الشهود مما خيالف ذلك النقل غري داخل يف إبطاله املعهود 
فال يزيد عىل هذا قوله: فحينئذ ال يرض اعتدامه وانحرافه مع أداء الشهود موجب 

شهادهتم.

حالني: واملعنى))) متقارب ال فرق بينهام }إال))){ يف 

إحدامها: أنه جزم بأنه ال يرض مع أداء الشهود موجب شهادهتم وهو))) باطل 
ألن شهادهتم معينة)5) يف احلال مل يرصح بلفظها فهي حمتملة للثبوت واإلبطال 
ألن غري ذلك النقل يشمل))) كل شهادة ومنها اجلائزة واملستحيلة عقاًل)7) وعادة 

كام مىض.

من  الوصية  تلك  بنص  شهودها  يشهد  أن  القضية  تلك  يف  أيضًا  وحيتمل 
تاريخ وغريه كام أسلفناه فجزمه بجوازها باطل كام قررناه.

وثانيهام: مل يشرتط))) عدالتهام كام قد اشرتطناه فدل عىل قصور قوله يف كل 
موضع كام أفدناه.

))) يف د: ليست.
))) يف ب، د: فاملعنى.

))) سقط من: ب.
))) يف د: وهذا.

)5) يف ب، ج، د: مغيبة.
))) يف د: يشتمل.

)7) يف أ، ب، ج: نقال.
))) يف د: يرشط.
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بيـــان:

وأما قولنا: وإن مل يصح هذا النقل وثبت غريه بشاهدي عدل فيعطى حينئذ 
يف مقامه ما جيوز أن يكون له من أحكامه فإنه كلمة جامعة ألحكام الشهادات 

والشهود يندرج))) حتتها كل مقبول ومردود.

وإحصاء  كلها  الشهادات  ألفاظ  باستقصاء  إال  يكون  ال  مجلها  وتفصيل 
صورها ومعرفة اجلائز والباطل والضعيف والقوي واجليد والرديء منها عىل 
اختالف األلفاظ واللغات))) يف مجيع ما يمكن أن يشهد به العدالن من مطلق 
الوصايا ثم قرص احلكم فيه عىل وجه إمجايل ال يضل من متسك به))) وهو قولنا: 

أحكامه)5). من  يكون  ما جيوز }له))){ أن 

فإن ثبتت))) فاجلائز يف حكمها أن حيكم فيها بالثبات واجلواز، وإن بطلت 
أن  حكمها  يف  فاجلائز  أشكلت  وإن  والفساد،  بالبطل  عليها  حيكم  أن  فاجلائز 

تكون)7) موقوفة حتى يتضح صواهبا.

الفقه،  كتب  موضعه  اجلواب  يشملها)))  التي  القضايا  أصول  واستقصاء 
أن  النظر  فإنه قول شامل جلمل كثرية كاد يف  فأكثر من أن حتىص  الفروع  وأما 
يشبه جوامع الكلم قد تفضل بإهلامه من تفضل علينا بمعرفته وتوحيده فكان 

))) يف أ: يتدرج.

))) يف د: واللغا.
))) يف د: ال يضل من متسكه.

))) سقط من: د.
)5) يف أ، ب: ما جيوز أن يكون له من أحكامه.

))) يف د: فغذا ثبت.
)7) يف د: يكون.

))) يف د: يشتملها.
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اإلسالم واإليامن من بعض))) إنعامه وله احلمد.

وملا قرص عن))) إظهار احلق جوابه ومل يرصح بحقيقة األحكام خطابه قال 
يف بعض مواطنه: إنه قصد النظر لألحيان واألعوان))) فكان ذلك معتمده كام 
به  اللسان فكان معتمدي هو احلق وحده وإراديت  به قلمه وهو ترمجان  رصح 

وجه اهلل وما عنده.

وال عجب))) من اجلاهل أن جيعل الرشيعة املقدسة تابعة لألحيان ختتلف 
لكثرة)5)  أو  اإلخوان  من  واملنافع  املحبة  إلرادة  الزمان  أهل  ملوافقة  باختالفها 
التبع واألعوان))) }ثم ال يعجز أن يقول يف ذلك: إنه ناظر للمسلمني وسالك 
دنياهم وإن أبعدهم يف  ملصالح  نظرًا  املبني  هبم إىل اهلل تعاىل طريق)7){ الرفق 

اآلخرة عن موالهم.

قيد  يف  }به)9){  يزل  فلم  }هواه))){  ثم يقول من دعواه عىل من خيالف 
تقصريه كالفتوى الواردة)0)) من مدرس كان تلميذًا لبعض العلامء إىل آخر ما 

حكاه يف معرض االفتخار من مسألة القصار.

))) يف ب: بعد.
))) يف أ: عىل.

))) يف ج: واألعيان.
))) يف د: والعجب.

)5) يف أ: كثرة.
))) يف د: التبع من األعوان.

)7) سقط من: د.
))) زيادة يف: د.

)9) سقط من: ج.
)0)) يف أ، ب، د: الوارد.
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وليته حيسن أن يأيت بمثل ذلك))) اإلمجال فعنده من أحسن األعامل ولكنه 
أعرض عن احلق بالكلية ومال وجادل بالباطل))) ليدحض به احلق أي جدال 

فكانت حجته بحمد اهلل داحضة ال استقامة هلا وال اعتدال.

ونضبت  اجلفا  منه)))  واستفاض  الوفا  فيه  غاض  زمان  فهذا  وباجلملة: 
فيه  منازهلم وعظموا  فيه  الناس  الظلم، وجهل  فنون  العلم، وفشت  فيه عيون 
جاهلهم حتى كاد يرد ويرد عليه من يظن أنه يعلم وهو ال يعلم وال يعلم أنه ال 

يعلم.

وليته إذ كان ال يعلم كان يعلم أنه ال يعلم ومل يبق من يعلم ويعلم أنه يعلم 
ليستفاد  فينبه)5)  يعلم  }ال))){  أنه  يعلم  يعلم وال  من  عنه، وال  العلم  فيؤخذ 

منه.

وإال))) فمثيل ومثل هذا املنذري املتعسف الغبي ال يصلح أن يدخل يف زمر)7) 
التالمذة خلدمة نحارير العلامء اجلهابذة فضاًل عن دعوى نيل مراتبهم، وبلوغ 

آمنوا والذين أوتوا)9) العلم درجات. الذين  منازهلم التي يرفع }اهلل))){ هبا 

))) يف أ، ب: ذاك.
))) يف ب: وجادل باحلق لباطل.

))) يف ب: فيه، ويف د: به.
))) سقط من: أ، ب، د.

)5) يف أ: فنيته.
))) يف د: وأما.
)7) يف د: زمن.

))) سقط من: ج.
)9) يف ج: الذين آمنوا وألوا العلم درجات.
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سابق  بعد  وغريه  هذا  من  أقول)))  أن  يل  اهلل  قدره  فيام  القول  تكلف  وإنام 
علم اهلل يف قضائه وقدره لفرط ما يظهره عامة }أصحابنا))){ إيّل من التعطش 
الضعفاء  األخذ من أضعف  إىل  ما هبم من جلاج  بشدة)))  مع علمي  واللجاج 

ملوت الفقهاء وجراءة السفهاء عىل القول باألهواء املضلة والدعاوى املذلة.

ومن حبي يف كل ما يصدر عني أن ينظر فيه أهل النظر وعزيمة مني إىل))) 
كل من وصل إليه يشء من قويل أن ال يأخذ منه إال احلق)5) إن ظهر و}أن))){ 
األثر  }منه))){}من)9){  فيه ليشء)7)  إن خالفت  الظن يب  يتكل عيّل حلسن  ال 
فإنام أنا برش وإين ألعرف من نفيس غلبة)0)) }وهم)))){ حسبي)))) وكثرة خطئي 

باهلدى. عيّل  وينعم  الردى  وذنبي إال أن يتداركني ريب }فينقذين)))){ من 

وإين لعىل خمافة يف أكثر ما بليت به من الفتيا أن أكون فيه من املتكلفني فيحيد 
ورين الطبع عن احلق املبني وما أبرئ نفيس إن النفس  اهلوى  يب }طبع)))){ غلبة 

))) يف ب: أقوله.
))) زيادة يف: د.

))) يف ج: لشدة.
))) يف د: عىل.

)5) يف د: باحلق.
))) سقط من: ج.

)7) يف أ، ب: يف يشء.
))) سقط من: د.

)9) سقط من: أ، ب.
)0)) يف د: عليه.

)))) سقط من: د.
)))) يف أ، ب: حيس.

)))) سقط من: د.

)))) سقط من: د.
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ألمارة بالسوء إال ما رحم ربى وعىل هذا من عتبي فلو علمت يف ذاك اجلواب 
ما يكون احلق يف غريه لرجعت عنه إىل الصواب.

فانظروا فيه يا أويل األلباب فإنه وإن جهله أهل العمى فهو كام قلنا فيه آنفًا 
وذلك عىل املبرصين به ال خيفى، ولكن الكلم اجلوامع ربام تقترص عنها أفهام 

اجلهالء.

ولقد ناداهم برصيح القول بني املال وقال))): ومن))) جهله فليسأل عنه أهل 
الذكر من الورى ولكنهم قليل يف زمانك))) كام ترى وأي عبارة أرصح يف))) هذا 
وأوضح من قولنا فيه)5) ومل أطل فيه))) اجلواب اقتصارًا)7) عىل الواقع من النقل 

كام ترى، ألن توجه السؤال عنه }ال عن))){ غريه)9) يف احلال. انتهى.

فقد رصح بخمس حاالت كلها دالة عىل معنى: 

ملا  يتعرض  مل  بأنه  رصيح  فهو  النقل  من  الواقع  عىل  اقتصارًا  قوله  األوىل: 
خيالف النقل من شهادة.

الثانية: قد رصح بأنه مقصور عىل حكم ما قتضاه نقل الشهادة ألن النقل 
الواقع هو ال غريه.

))) يف أ، ب: فقال.
))) يف د: فمن.

))) يف أ، ب، د: الزمان.
))) يف د: من.

)5) يف أ، ب: به.
))) يف د: به.

)7) يف أ: اختصارا.
))) زيادة يف: د.

)9) يف أ، ب، ج: لغريه.
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الثالثة: أكد ذلك بقوله))): كام ترى أي كام تراه بعني البرص أو بالبصرية))) من 
دون اكتفاء بمجرد اخلرب أنه مل يتعرض لغري حكم ألفاظ))) ذلك النقل من أحكام 

الشهادات ردا للخرب إىل العيان ليكون أدخل))) يف العلم به وأثبت للبيان.

الرابعة: اعتذر عن اقتصاره عليه بعلة وهي أن توجه السؤال عنه أي عن 
املعروضة كام قلناه فكان اجلواب بمقتضاه  الشهادة  الذي هو لفظ  النقل  ذلك 

ليطابق الواقع منه وال يلزمه االستطراد إىل ما سواه كام أصلناه.

اخلامسة: أكد ذلك بقوله أيضًا: ال غريه وهي جمرورة بحرف اخلفض عطفًا 
النثر  بال النافية عىل الضمري من غري إعادة له لفظًا عماًل بقول من }عده)5){ يف 
لغة وإن قل وجودًا وقد نفى هبا أن يدخل يف ذلك اجلواب غري ما تضمنه النقل 

املعروضة. الشهادة  من حكم }ألفاظ))){ تلك 

وكان اجلواب يف ذلك النقل بمقتضاه وهو احلق الواضح فيه وقد منع أن 
يدخل فيه سواه.

فأي وهم يف اجلواب عىل تلك الصورة وقد أوضحنا فيه من القول ما يظهر 
نوره ويكشف عن الوهم ستوره؟.

وكيف يلزمني اجلواب بغري ما تضمنه السؤال وقد علمت فساد إلزامه بام 
أسلفناه من مقاله.

))) عبارة النسخة أ: أكد بذلك قوله.
))) يف د: البصرية.

))) يف د زيادة بعد ألفاظ: حكم.
))) يف أ: أخل.

)5) سقط من: د.
))) سقط من: ج.
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خاتمة تنبيهية:

يف أحكام تلك الوصية بمقتىض النواميس))) الرشعية من حيث))) الشهادة 

عىل ألفاظها اجللية وفيها وجوه: 

أوهلا: إن شهد الشهود بمقتىض ذلك التاريخ الذي يف النقل فهي باطلة ألهنا 

بظاهر النقل أفسدناه. شهادة غلط أو كاذبة وهذا الفصل }هو))){ الذي 

ممكن  بتاريخ  لكن  بمقتضاه  أو  بعينه  اللفظ  بذلك  شهدا  إن  وثانيها: 

الفاسد فهي جائزة ألن العربة  التاريخ  ذلك  طرح  مع  للصدق  }حمتمل))){ 

بشهادهتام)5) ال))) الوصية املكتوبة وال نقلها كام أسلفناه.

جمردة عن التاريخ فهي جائزة أيضًا  شهادة  عليها  وثالثها: }إن)7){ شهدا 

ألن التاريخ ال من لوازم الشهادة كام ذكرناه لكن يف صورة الشهادتني بمقتىض 

النقل بعض القصور من حيث اللفظ وعىل))) الصحيح فال يبلغ به إىل فساد كام 

أوضحناه.

ورابعها: وإن شهدوا بغري ذلك من الصور فلها ما يقتضيه احلال من أحكامها 

))) الناموس هو الرشع الذي رشعه اهلل تعاىل.
))) يف ب: غري.
))) زيادة يف: د.

))) سقط من: د.
)5) يف د: شهادهتام.

))) يف ب: إال.
)7) سقط من: د.
))) يف د: وكان.
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إذ ال يمكن القطع فيه))) بيشء من))) الغيب كام حققناه.

عامل  يف  له)))  حياة  ال  جسم  }فهي))){  هبا  يشهدوا  مل  وإن  وخامسها: 
فليس  وإذا  الشهادة)5){  روح  وهو  أال  حياهتا  به  تكون  ما  }لفقدها  الشهادة 

هي بيشء كام من))) قبل أفدناه.

وسادسها: وإن كان الشهود غري عدول فلها حكم عدم الشهادة كام بيناه.

لقبول  بعدالتهم  احلجة  تقم  ومل  أنفسهم  يف  عدواًل  كانوا  وإن  وسابعها: 
يف))){ ذلك)9) أوردناه. }بام  وكفى  شهادة  كال  }شهادهتم)7){ فهي 

وثامنها: وإن صدقهم)0)) الورثة والويص وهم ممن جيوز تصديقه عليه جاز 
للويص إنفاذها عىل ظاهر ما ادعاه.

وتاسعها: إن هلم الرجوع عن تصديقه إال فيام أنفذه وقضاه.

وعارشها: إن إقرار الورثة بأن اهلالك قد أوىص بذلك هو ألزم من التصديق 
وأثبت حجة من شهادة العدول بترصيح)))) معناه.

))) يف د: ال يمكن فيه القطع.
))) يف د: عىل.

))) سقط من: د.
))) يف د:هلا.

)5) سقط من: د.
))) يف ج: مر.

)7) سقط من: د.

))) سقط من: د.
)9) يف د: بذلك.

)0)) يف د: صدق.
)))) يف أ: لترصيح، ويف د: برصيح.
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أمره  جيوز  }ال))){  الورثة ممن  تقم احلجة هبا وكان  مل  إن  حادي عرشها: 
ملا  فافهموا  املجنون  الغائب وإفاقة  اليتيم وحضور  بلوغ  إىل  عليه فهي موقوفة 

يف }هذا))){ الفصل عىل وجه التربع زدناه.

ثاين عرشها: إن كان الويص عاملًا أن اهلالك قد أوىص بذلك ولكنه مل تقم))) 
له احلجة هبا هنالك فمختلف يف جواز إنفاذه))) هلا من مال املويص يف الرسيرة 

واجلهر ما مل تعارضه من الورثة أو من ينوب عنهم يف ذلك حجة باملنع.

ثالث عرشها: إن قامت عليه يف الظاهر حجة متنع مل يكن له)5) إنفاذها بدعواه 
من مال اهلالك يف ظاهر احلكم بإمجاع واحلق أوىل بأن يتبع.

رابع عرشها: إن أنفذها من مال اهلالك عىل ما يعلم من صحة الوصية مع))) 
إنكار الورثة لذلك فهو ملا أنفذه من مال اهلالك غارم، وإن أبى أن يسلمه ألهله 

غرمًا)7) من ماله إن مل يقدر عىل اسرتجاعه بعينه يف حاله فهو يف دين اهلل ظامل.

خامس عرشها: إن تيرس له إنفاذها منه رسيرة ومل يكن يف إنفاذه))) عىل غري 
والسالمة  األسالف  فقهاء  بني  االختالف  من  فيه  جيوز  ما)9)  عىل  فهو  بصرية 

أسلم. واهلل أعلم.

))) سقط من: د.
))) زيادة يف: د.

))) يف د: يقم.
))) يف د: إنفاذها.

)5) يف ج: عليه.
))) يف ج: من.

)7) يف د: عزما.
))) يف أ: إنفاذها.

)9) يف د: ال.
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هذا ما قدر اهلل أن يظهره يف هذا املوضع من كلمي بواسطة قلمي وكثري ما 
أكفكف من مهمي عن استقصاء املقال فيام بجواب ذاك املنذري من االختالل 
فإنه أمر يطول به اخلطاب ومتتلئ منه الوطاب ومل))) يكن غرضنا منه إال دفع 

متوهياته وكشف تلبيساته.

أنا يف  له ويسمع وما  فيطيع)))  يتبع احلق  البيان مقنع ملن  وفيام أوردناه من 
حايل أكره أن يرد للباطل))) من مقايل فجزى اهلل خريًا عني من رد ذلك أو))) 

أصلحه إن علمه مني فإين باجلهل معرتف وبالقصور متصف.

السقط  عن  ينزه  الذي  ذا  ومن  الغلط  من  خيلو  فكيف  حاله  هذه)5)  ومن 
واحلكيم كل احلكيم))) من عدت هفواته وغري املعصوم ال تؤمن عثراته.

بضعة)))  االعرتاف  من  يب  ما  عىل  منهاجي  قويم)7)  يف  حاجي  عظيم  ومن 
قدري أن أجد من يبرصين)9) عىل غري الثلب واملعاب بام يب من العاب حيث به 

ال أدري.

معايبها  من  أنفيس))))  تطهري  ملعبودي  السلوك  }يف)0)){  مقصودي  فإن 

))) يف أ: فلم.
))) يف ب: فيطمع.

))) يف د: الباطل.
))) يف د: و.

)5) يف د: هذا.
))) يف د: حليم.
)7) يف د: تقويم.
))) يف د: بصفة.

)9) يف أ، ج: ينرصين.
)0)) سقط من: ب.

)))) يف أ: تطهريا لنفيس.
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خلدمة  تتجىل)))  ألن  فتصلح  هواها  من  تتخىل)))  حتى  شوائبها  من  وإنقاذها 

لسواها. موالها فإين }مل))){ أخلق 

وإن اختطفتني عن القيام حلقوقها العوائق وأوقفتني مع حظوظها العالئق 

فعسى أن ينقذين ريب من طبع األخالق واخلالئق َفَيُمنَّ بعتاب وحتقيق متاب))) 

ويقيمني  لييل وهناري  إليه يف  فقطع سريي  أوزاري  أثقل ظهري من  ما  وحط 

إليه)5) بني الشاكرين يف زمر))) الذاكرين متنعاًم يف ذكره بعد احلضور بالغيبة عن 

وجود الذكر يف شهود املذكور قائاًم حلق الربوبية بعبودة)7) حتقق))) العبودية منتهج 

املعرفة إليه سبياًل متبتاًل له عن األغيار كلها تبتيال حتى ألقاه عىل ما يرضاه يف 

إال هو عليه  إله  مقعد صدقه ورضاه ال أبغي به بدياًل وحسبي اهلل }الذي)9){ ال 

توكلت وهو رب العرش العظيم، واحلمد هلل رب العاملني. وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وآله وسلم }تسليام وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)0)){.

  

))) يف د: تتجىل.
))) يف أ: فتصلح أن تتخىل، ويف ب: فتصلح ألن تتخىل.

))) سقط من: د.
))) يف د: فيمن بأعتايب وحتقيق متايب.

)5) يف أ، ب، د: له.
))) يف د: زمن.

)7) يف أ، ب، ج: بعبودية.
))) يف د: حتقيق.
)9) زيادة يف: د.

)0)) زيادة يف: د.
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جواب العالمة محيي الدين
حول زيارة القبور والقراءة عليها

مسألة:

وبه نستعني ما تقول شيخنا حميي الدين بن شيخ))) يف قول شيخنا نارص بن 
جاعد بن مخيس اخلرويص يف الرواية التي تروى عن رسول اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص: »من زار 
قرب والديه أو أحدمها يف كل مجعة غفر اهلل له وكتب براءته)))« ويف حديث آخر: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من زار قرب والديه أو أحدمها يوم اجلمعة وقرأ عليه سورة 

))) الشيخ حميي الدين بن الشيخ القحطاين مفتي الشافعية وقايض زنجبار عىل عهد السيد سعيد بن 
سلطان تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء احلادي عرش. 

))) يف د: عن النبي.
))) هذا احلديث تفرد بإسناده إىل أيب هريرة النعامن بن شبل الباهيل البرصي وهو متهم يف الرواية قال 

ابن حبان: يأيت بالطامات.
وقد ذكره ابن اجلوزي يف موضوعاته وقال ابن عدي يف آخر ترمجة النعامن: مل أر يف حديثه حديثا   

قد جاوز احلد.
واحلديث إسناده يف املعجم الصغري حدثنا حممد بن حممد أبو النعامن بن شبل البرصي حدثنا أيب   
أمية عن جماهد  الكريم أيب  البجيل عن عبد  العالء  النعامن عن حييى بن  حدثنا عم أيب حممد بن 
عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من زار قرب أبويه أو أحدمها يف كل مجعة غفر له وكتب 

برًا«.
أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري ))/0))، رقم 955(، وابن عدي يف الكامل )7/))، رقم   
)95)(، وابن حبان يف املجروحني من املحدثني والضعفاء ))/)7، رقم ))))(، وابن حجر 
يف لسان امليزان ))/97)، رقم 5)5(، وسبط ابن العجمي يف الكشف احلثيث عمن رمي بوضع 

احلديث ))/)7)، رقم )0)).
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يس أو ما شاء اهلل غفر اهلل له)))«.

قال الشيخ نارص بن جاعد: أما قوله: كل مجعة فال يصح ألن اجلمعة مأمور 
بالبكور إليها، وقوله: يقرأ سورة يس أو ما شاء من القرآن فال يصح ألن قراءة 
اهلل،  عبادة  يف  املؤمنني  فسقة  رشك  من  ألنه  أحد  ألجل  يقرأ  فال  عبادة  القرآن 
ومن العجب من أهل ُعامن استعملوا قراءة القرآن عند قبور موتاهم أيام العزاء 
ينووا به هلل تعاىل  القرآن عىل قربه فليس هلم حيلة أن  ويويص أحدهم أن يقرأ 

أبدًا.

وأما ما كان من قراءة لغري اهلل فهو فسق وباطل وال شك يف ذلك، وأما الذي 
يقرأ مع القرب خيدم عىل نفسه بالوصية أو باألجرة }لتحل له األجرة))){ ألجل 
حجره فجائز له ألنه أجري، خيدم عىل نفسه ومن يلزمه عوله واخلدمة عىل النفس 
ومن يلزمه عوله هي من عبادة اهلل تعاىل، وأما املويص بذلك فال أجر))) له))) ألنه 

لغري اهلل.

وكذلك الذي يقرأ مع القرب ألجل امليت بغري أجرة ولغري استحقاق وصية 

))) احلديث من طريق أم املؤمنني عائشة ترويه عن أبيها الصديق ريض اهلل عنهام قال: سمعت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من زار قرب والديه أو أحدمها يوم اجلمعة فقرأ يس غفر له«.

احلديث هبذا  بقوله: وهذا  الكامل  ابن عدي يف  تعقبه  وقد  زياد  بن  إسناده عمرو  واحلديث يف   
اإلسناد باطل ليس له أصل ولعمرو بن زياد غري هذا من احلديث منها رسقة يرسقها من الثقات 

ومنها موضوعات وكان هو يتهم بوضعها. أ هـ.
أخرجه ابن عدي يف الكامل )5/)5)، رقم ))))(، وأبو الشيخ األصبهاين يف طبقات املحدثني   

بأصبهان ))/)))، رقم 90)).
))) سقط من: ج.
))) يف أ، د: أجرة.

))) يف أ زيادة )أجر( بعد كلمة )له(.
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إذ ليس  فال أجر))) له))) ألنه لغري اهلل، وأخاف أن يكون عليه اإلثم وال شك 
أيام  للزيارة  الناس  مع  أذهب  أن  أمتنع  كنت  وأنا  اهلل،  لغري  القرآن  يقرأ  أن  له 
العزاء حتى قال يل أحد: أال تذهب مع الناس للزيارة؟ فقلت له: أنت ما تعرف 
معهم؟ فقال: نذهب معهم كرامة لألحياء  مسريك  يشء  ألّي  }تقرأ))){ القرآن 
ال للقراءة، فقلت له: نعم فذهبنا فسمعت الناس كلهم يقرؤون، فقالت يل نفيس: 
هل ال تستحي من اهلل ألن الناس كلهم يقرؤون وأنت ال فأردت أن أقرأ، فقلت 
هلا: من دقائق خدع الشيطان، ويف احلقيقة مل تستح نفسك من اهلل وإنام هو من 
الناس بدليل أنك إذا كانوا يقرؤون يف املسجد كيف مل تقل مل ال تستحي من اهلل 

تعاىل.

وإنام بّينت هذا تنبيهًا ملن رغب إىل اهلل، ألن للنفس وللشيطان دقائق وخدعًا 
وعلم  النفس  بأحوال  عاملًا  كان  ومن  تعاىل،  اهلل  من  التخويف  جهة  من  يأتيها 

احلقيقة عرف ذلك. انتهى.

فهذا ما أفتى به شيخنا نارص بن جاعد ونحن نريد منك تبنّي ذلك شافيًا بام 
رأيته من الكتب، وما درسته))) من العلم واألدب.

واجلواب منك مطلوب والسالم من حممد بن سيف بن عيل املنذري)5).

الجواب:

من حميي الدين قال الشيخ حميي الدين: احلمد هلل وحده ربنا افتح بيننا وبني 

))) يف أ، د: أجرة.
))) يف أ زيادة )أجر( بعد كلمة )له(.

))) سقط من: أ.
))) يف أ: درست.

)5) مل أعثر له عىل ترمجة.
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قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني، وبعد: نظرت جواب الشيخ نارص بن جاعد 
ما عليه  رأيه وحده وهو بخالف  القرطاسة وجوابه ذلك من  املذكور يف هذه 

إمجاع األمة.

وأما قوله يف رد احلديث األول: بأنه ال يصح معلاًل بأن يوم اجلمعة مأمور 
بالبكور إليها، فأقول إهنا علة واهية ألن الزيارة ال متنع))) البكور إىل اجلمعة وال 
ولو  واجب  غري  مستحب  غريها من العبادات ألن البكور إىل }يوم))){ اجلمعة 

قدرناه واجبًا مثاًل فال يمنع الزيارة.

وأما قوله يف الرد عن قراءة سورة يس أو ما شاء اهلل من القرآن معلاًل بأن 
القرآن عبادة فال يقرأ ألجل أحد ألنه من رشك فسقة املؤمنني يف عبادة اهلل وهذه 

العلة أيضًا أوهى من األوىل بل هي أوهى من بيت العنكبوت.

قرأت  ملا  الكتاب  فاحتة  أنه قال: »}إن))){  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  وقد صح يف احلديث 
له)))« فبأي نية يقرؤها اإلنسان من شفاء مريض أو طلب ثواب أو حاجة فله ما 
نوى، وقال تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)5)﴾ والرمحة 
تعم األحياء وامليتني من املؤمنني لعموم اآلية، وإن اهلل تعاىل مدح املؤمنني الذين 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  بقوله  األموات  من  قبلهم  ملن  يستغفرون 

))) يف النسختني: أ، ب: يمنع.
))) سقط من: ج، د.

))) زيادة يف: ج.
يف  اهلروي  أورده  وقد  احلديث  كتب  من  يف يشء  أجد خترجيه  مل  له«  قرأت  ملا  »الفاحتة  حديث:   (((
املصنوع وقال: ال أصل له هبذا اللفظ وكذا غالب فضائل السور التي ذكرها بعض املفرسين. 

أهـ.
رواه عيل القاري اهلروي ))/7))، رقم )0)).  

)5) اإلرساء ))



(95 الرد على ال�سيخ محيي الدين بن �سيخ مفتي ال�سافعية في زنجبار

أن  مع  اآلية،  ڀ)))﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
الدعاء عبادة لقوله))) صىل اهلل))) عليه وسلم: »الدعاء مخ العبادة))) »ولو كان 
ذلك رشكًا لعبادة اهلل تعاىل ملا مدحهم باستغفارهم هلم فكيف تكون قراءة القرآن 
لنفع األموات بالرمحة النازلة عند قراءته رشكًا هلل تعاىل، ولو ما نفعهم الدعاء 
والقراءة ملا مدحهم اهلل تعاىل ملن دعا هلم باملغفرة مع أهنم أموات، ويف اآلية أدل 

دليل عىل نفع الدعاء لألموات.

منهّيًا  زيارهتا  وكانت  باإلمجاع  للرجال  سّنة  فهي  القبور  زيارة  وأما 
}أال))){  القبور  زيارة  عن  هنيتكم  »كنت  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  نسخت)5)  ثم  عنها 

))) احلرش 0)
))) يف د: يف قوله.

))) صىل اهلل مكررة مرتني يف النسخة: د.
))) حديث: »الدعاء مخ العبادة« رواه الرتمذي عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه وقال: هذا حديث 

غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة. أهـ.
ورواه مسلم والطرباين وعند ابن أيب شيبة وامحد والبخاري يف األدب املفرد وأيب داود والرتمذي   
والنسائي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم عن النعامن بن بشري بلفظ: »الدعاء هو العبادة« وقال 

الرتمذي: حسن صحيح.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب سجود القرآن باب الدعاء ))/)7، رقم 79))(، والرتمذي يف   
سننه كتاب الدعوات باب ما جاء يف فضل الدعاء )5/)5)، رقم )7))(، وابن ماجه يف سننه 
كتاب الدعاء باب فضل الدعاء ))/)5))، رقم ))))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/7))، 
رقم )7)))(، واإلمام البخاري يف األدب املفرد ))/9))، رقم ))7(، والنسائي يف السنن 
الكربى كتاب التفسري سورة الصافات ))/50)، رقم )))))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب 
الرقائق باب األدعية ))/)7)، رقم 90)(، والشهاب القضاعي يف مسنده ))/)5، رقم 9)(، 
رقم   ،((7/(( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)(0(( رقم   ،(0(/(( الصغري  املعجم  يف  والطرباين 

.(((0(
)5) تقدم تعريف النسخ لغة ورشعا يف هامش اجلزء الثالث. 

))) سقط من: أ، ج، د.
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فزوروها)))« وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيرج إىل البقيع))) فيقول: »السالم عليكم دار قوٍم 
مؤمنني، ويرحم اهلل املستقدمني منكم واملستأخرين، وإنا بكم إن شاء اهلل 
تعاىل الحقون، اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد)))«. وروي: »فزوروا القبور 

))) احلديث رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل من طريق ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كنت 
هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها وال تقولوا هجرا« أي ال تدعوا بالويل والعويل وبام يسخط 

الرب.
ويف الباب عن بريدة وأيب سعيد وابن مسعود وانس وأيب هريرة وأم سلمة ريض اهلل عنهم.  

أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح باب يف القبور ))/)))، رقم )))(،   
واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب استئزان النبي صىل اهلل صىل اهلل عليه و سلم ربه 
عز و جل يف زيارة قرب أمه ))/)7)، رقم 977(، وأبو داود يف سننه كتاب اجلنائز باب يف زيارة 
القبور ))/)))، رقم 5)))(، والرتمذي فيي سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف الرخصة يف 
القبور ))/70)، رقم )05)(، وابن ماجه يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف زيارة  زيارة 
القبور ))/)50، رقم )57)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)5)، رقم 9)))(، وأبو يعىل يف 
املستدرك ))/0)5، رقم 5)))(، والبيهقي يف  مسنده ))/)7)، رقم 707)(، واحلاكم يف 
النهي ))/)))، رقم  بعد  الرخصة يف األوعية  فيها باب  الكربى كتاب األرشبة واحلد  السنن 

.((7(((
))) هي مقربة املدينة املنورة حيث دفن فيها كثري من الصحابة.

))) احلديث أخرجه اإلمام احلجة الربيع بن حبيب رمحه اهلل يف مسنده من طريق أيب هريرة ريض اهلل 
املقربة فقال: »السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهلل بكم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص خرج إىل  أن  عنه 

الحقون«.
واحلديث أطول من ذلك وقد ورد فيه ذكر معنى اإلخوان واألصحاب.  

وعن بريدة ريض اهلل عنه قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر كان قائلهم يقول:   
»السالم عليكم أهل ديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون نسأل اهلل لنا ولكم 

العافية«.
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: فقدته تعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص فإذا هو بالبقيع فقال: »السالم عليكم دار   
قوم مؤمنني أنتم لنا فرط وإنا بكم الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم« ويف بعض 

الروايات: »اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد«. ويف الباب عن بشري بن اخلصاصية وأيب رزين.
الباب السادس: يف األمة أمه حممد  الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح  أخرجه اإلمام   
القبور  يقال عند دخول  ما  باب  اجلنائز  ))/7)، رقم ))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب 
والدعاء ألهلها ))/9))، رقم )97(، وأبو داود يف سننه كتاب اجلنائز باب ما يقول إذا زار 
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زيارهتا))) لقرب  عن  }أواًل))){  وإنام هناهم ملسو هيلع هللا ىلص  فإهنا تذكركم باملوت)))« 

عهدهم باجلاهلية، فلام استقرت قواعد اإلسالم واشتهرت أمرهم هبا ملسو هيلع هللا ىلص، 

له  يستحب  كان  من  أن  حاصله  ما  تعليقه  يف  الطيب)))  أبو  القايض  وذكر 

باب  اجلنائز  كتاب  السنن  من  املجتبى  والنسائي يف  رقم 7)))(،  هبا ))/9))،  مر  أو  القبور 
األمر باالستغفار للمؤمنني ))/)9، رقم 9)0)(، وابن ماجه يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء 
فيام يقال إذا دخل املقابر ))/)9)، رقم ))5)(، واإلمام مالك يف املوطأ كتاب الطهارة باب 
جامع الوضوء ))/))، رقم )5(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)7، 9))))(، وابن حبان يف 
صحيحه كتاب اجلنائز وما يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا باب املريض وما يتعلق به )7/)))، رقم 
)7))(، وابن خزيمة يف صحيحه كتاب الوضوء باب ذكر حط اخلطايا و رفع الدرجات يف اجلنة 
بإسباغ الوضوء عىل املكاره و إعطاء منتظر الصالة بعد الصالة أجر املرابط يف سبيل اهلل ))/)، 

رقم )).
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرب أمه فبكى وأبكى من حوله  ))) احلديث من طريق أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: زار 
فقال: »استأذنت ريب يف أن استغفر هلا فلم يؤذن يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا 

القبور فإهنا تذكر املوت«. رواه مسلم.
ورواه مسلم عن بريدة ريض اهلل عنه بلفظ: »كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكر   

اآلخرة«.
ورواه احلاكم عن أنس ريض اهلل عنه بلفظ: »كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإهنا ترق   

القلب وتدمع العني وتذكر اآلخرة وال تقولوا هجرا«.
فزوروا  القبور  زيارة  هنيتكم عن  »كنت  بلفظ:  عنه  اهلل  ريض  ابن مسعود  ماجة عن  ابن  ورواه   

القبور فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة«.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب استئزان النبي صىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ربه عز و جل يف   
زيارة قرب أمه ))/)7)، رقم )97(، والرتمذي يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف الرخصة 
يف  جاء  ما  باب  اجلنائز  كتاب  سننه  يف  ماجه  وابن   ،)(05( رقم   ،(70/(( القبور  زيارة  يف 
زيارة القبور ))/500، رقم 9)5)(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب الزهد باب صفة 
اجلنة ))/0))، رقم )5)5(، واإلمام أمحد يف مسنده )55/5)، رقم 055))(، واحلاكم يف 
املستدرك ))/))5، رقم ))))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب األرشبة واحلد فيها باب 

الرخصة يف األوعية بعد النهي ))/)))، رقم )))7)).
))) سقط من: أ.

))) يف ب: زيارهتام.
))) اإلمام طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر القايض أبو الطيب الطربي ولد بطربستان سنة ))) هـ 
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زيارته يف حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته يف املوت كام يف حال 
احلياة.

أو  املوت  تذكر  هبا  قصد  إذا  }إال))){  زيارهتم  له)))  فليس  غريهم  وأما 
الرتحم عليهم ونحو ذلك، ويَسّن أن يقرأ عنده من القرآن ما تيرّس وهو سّنة يف 

املقابر فإن الثواب للحارضين واملّيت كحارض ترجى له الرمحة.

وينفع))) امليت صدقة عنه ووقف وبناء مسجد وحفر بئر ونحو ذلك ودعاء 
له من وارث وأجنبي كام ينفعه ما فعله من ذلك يف حياته بإمجاع األئمة ولألخبار 
الصحيحة كحديث: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية 

أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)))« .

وسمع بجرجان وارحتل إىل نيسابور وصنف يف اخلالف واملذهب واألصول واجلدل كتبا كثرية.
وإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق وشبهه من العراقيني لفظ القايض مطلقا يف فن الفقه فإياه يعنون كام   
أن إمام احلرمني وغريه من اخلراسانيني يعنون بالقايض القايض احلسن واألشعرية يف األصول 
يعنون القايض أبا بكر بن الطيب الباقالين واملعتزلة يعنون عبد اجلبار األسداباذي تويف القايض 

أبو الطيب سنة 50) هـ.
))) يف أ، ب: هلم.
))) سقط من: د.
))) يف ج: وتنفع.

))) احلديث من رواية أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا مات ابن آدم - ويف رواية 
اإلنسان - انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«.

قال  قال:  عنه  اهلل  أخرى أليب هريرة ريض  رواية  كام جاء يف  كثرية  بزيادات  احلديث  هذا  وروي   
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علام علمه ونرشه وولدا صاحلا 
تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو هنرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله 

يف صحته وحياته يلحقه من بعد موته«. وزاد عىل ذلك بعضهم أشياء أخرى يف أحاديث متفرقة.
ويف الباب عن أيب قتادة وأيب أمامة وأنس وأيب سعيد ريض اهلل عنهم.  

وفاته  بعد  الثواب  من  اإلنسان  يلحق  ما  باب  الوصية  كتاب  اإلمام مسلم يف صحيحه  أخرجه   
))/55))، رقم ))))(، وأبو داود يف سننه كتاب الوصايا باب فيام جاء يف الصدقة عن امليت 
رقم   ،((0/(( الوقف  يف  باب  األحكام  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)(((0 رقم   ،((7/((
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ماتت  أمي  إن  اهلل  رسول  »يا  قال:  عبادة)))  بن  سعد)))  وحديث 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: أّي الصدقة أفضل؟ قال: سقي املاء)))« 

روامها مسلم))) وغريه.

 ،(5(/(( امليت  عن  الصدقة  فضل  الوصايا  كتاب  السنن  من  املجتبى  يف  والنسائي   ،)((7(
معلم  ثواب  باب  والعلم  الصحابة  وفضائل  اإليامن  كتاب  سننه  يف  ماجه  وابن   ،)((5( رقم 
الناس اخلري ))/))، رقم )))(، والدارمي يف سننه باب البالغ عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
و سلم وتعليم السنن ))/)))، رقم 559(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)7)، رقم ))))(، 
وابن حبان يف صحيحه كتاب اجلنائز وما يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا باب املريض وما يتعلق به 
الزكاة باب ذكر الدليل عىل أن أجر  )7/)))، رقم ))0)(، وابن خزيمة يف صحيحه كتاب 

الصدقة املحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية ))/)))، رقم )9))). 
))) يف ج، د: سعيد.

))) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة اخلزرجي أبو ثابت: صحايب من أهل املدينة، كان سيدر اخلزرج، 
الكتابة  بالكامل ملعرفته  وأحد األمراء األرشاف يف اجلاهلية واإلسالم وكان يلقب يف اجلاهلية 
والرمي والسباحة وشهد العقبة مع السبعني من األنصار، وشهد أحدا واخلندق وغريمها، وكان 

أحد النقباء االثني عرش.
أبا بكر، فلام صار األمر إىل عمر عاتبه، فقال  يبايع  وملا تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طمع باخلالفة، ومل   
سعد: كان واهلل صاحبك )أبو بكر( أحب إلينا منك، وقد واهلل أصبحت كارها جلوارك، فقال 
عمر: من كره جوار جاره حتول عنه، فلم يلبث سعد أن خرج إىل الشام مهاجرا فامت بحوران 

سنة )) هـ.
))) هذا احلديث مل أجده يف مسلم كام أشار إليه املصنف وقد رواه غريه من طريق سعد بن عبادة ومن 

طريق ابن عباس ريض اهلل عنهام ويف الباب عن أيب هريرة وأنس ريض اهلل عنهام.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الزكاة باب يف فضل سقي املاء ))/9))، رقم 79))(، والنسائي   
يف املجتبى من السنن كتاب الوصايا ذكر االختالف عىل سفيان ))/)5)، رقم 5)))(، وابن 
ماجه يف سننه كتاب األدب باب فضل صدقة املاء ))/))))، رقم ))))(، والنسائي يف السنن 
يف  حبان  وابن   ،)((9( رقم   ،(((/(( سفيان  عىل  االختالف  ذكر  الوصايا  كتاب  الكربى 
التطوع ))/5))، رقم ))))(، وابن خزيمة يف صحيحه  الزكاة باب صدقة  صحيحه كتاب 
كتاب الزكاة باب فضل سقي املاء إن صح اخلرب ))/)))، رقم )9))(، واحلاكم يف املستدرك 
املاء  سقي  يف  ورد  ما  باب  الزكاة  كتاب  الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)(5(( رقم   ،57(/((

))/5))، رقم )759).
اجلزء  ترمجته يف هامش  تقدمت  احلسني  أبو  النيسابوري  القشريي  بن مسلم  احلجاج  بن  ))) مسلم 

اخلامس.
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}ريض اهلل عنه))){  بإسناد صحيح عن أيب هريرة)))  وروى اإلمام أمحد))) 
يل  أنى  فيقول:  اجلنة  يف  للعبد  الدرجة  يرفع  تعاىل  اهلل  »إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 

هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك)))« وقال تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
تعاىل  اهلل  أثنى  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)5)﴾، 

عليهم بالدعاء للسابقني.

وأما قوله تعاىل: ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب)))﴾، فعام خمصوص بذلك، 
وقيل منسوٌخ به والقرآن ينسخ باحلديث، وحكى اإلمام النووي)7) }ريض اهلل 
الثالثة  كمذهب  امليت  إىل  يصل  القراءة  ثواب  أن  مسلم)9)  رشح  يف  عنه))){ 

))) أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد اهلل، الشيباين الوائيل تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء اخلامس. 
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الرابع.

))) سقط من: ب.
)))  يف الباب أيضا حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يتبع الرجل يوم 

القيامة من احلسنات أمثال اجلبال فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك«.
الوالدين ))/07))، رقم 0)))(، واإلمام  بر  باب  ابن ماجه يف سننه كتاب األدب  أخرجه   
يف  أمحد  واإلمام   ،)50( رقم   ،((7/(( الدعاء  يف  العمل  باب  القرآن  كتاب  املوطأ  يف  مالك 

مسنده ))/509، رقم )))0)(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/))5، رقم 5)9)).
)5) احلرش 0)
))) النجم 9)

)7) تقدمت ترمجته يف اجلزء الرابع. 
))) سقط من: ب.

)9) لصحيح اإلمام مسلم رشوح كثرية لكن أشهرها عىل اإلطالق رشح اإلمام احلافظ أيب زكريا حييى 
بن رشف النووي الشافعي وهو رشح متوسط مفيد سامه املنهاج يف رشح مسلم بن احلجاج قال: 
ولوال ضعف اهلمم وقلة الراغبني لبسطته فبلغت به ما يزيد عىل مائة من املجلدات لكني اقترص 

عىل التوسط.
وخمترص هذا الرشح للشيخ شمس الدين حممد بن يوسف القونوي احلنفي املتوىف سنة ))7 هـ   
ورشح القايض عياض بن موسى اليحصبي املالكي املتوىف سنة ))5 هـ سامه إكامل املعلم بفوائد 
مسلم ورشح أيب العباس امحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي املتوىف سنة )5) هـ وهو رشح عىل 
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الصالح)))،  ابن)))  منهم  األصحاب  من  مجاعة  وأختاره  األئمة  }من))){ 
واملحب الطربي)))، وابن أيب الدنيا)5)، وصاحب الذخائر)))، وابن عرصون)7)، 

أنه ملا خلصه ورتبه وبوبه رشح غريبه ونبه عىل نكت من إعرابه وعل وجوه  خمترص له ذكر فيه 
االستدالل بأحاديثه وسامه املفهوم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.

))) زيادة يف: ج.
))) يف د: بن.

الشهرزوري  النرصي  النرص  أيب  بن  موسى  بن  عثامن  ابن  الدين  صالح  الرمحن  عبد  بن  عثامن   (((
يف  املقدمني  الفضالء  أحد  الصالح:  بابن  املعروف  الدين  تقي  عمرو  أبو  الرشخاين  الكردي 
التفسري واحلديث والفقه وأسامء الرجال ولد يف رشخان قرب شهرزور سنة 577 هـ وانتقل إىل 
املوصل ثم إىل خراسان فبيت املقدس حيث ويل التدريس يف الصالحية وانتقل إىل دمشق فواله 

امللك األرشف تدريس دار احلديث وتويف فيها سنة ))) هـ. 
))) أمحد بن عبد اهلل بن حممد الطربي، أبو العباس، حمب الدين: حافظ فقيه شافعي، متفنن، من أهل 

مكة ولد سنة 5)) هـ وكان شيخ احلرم فيها وتويف سنة )9) هـ. 
)5) عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن أيب الدنيا القريش األموي موالهم البغدادي أبو بكر حافظ 
الذهبي ))) كتابا، ولد سنة )0) هـ  التي عدها  التصنيف بلغت مصنفاته  احلديث مكثر من 
ببغداد أّدب اخلليفة املعتضد العبايس يف حداثته ثم أّدب ابنه املكتفي، كان من الوعاظ العارفني 
بأساليب الكالم وما يالئم طبائع الناس إن شاء أضحك جليسه وإن شاء أبكاه.تويف ببغداد سنة 

))) هـ.
بن  إبراهيم  الفتح  الفقه أليب  اآلثار يف  ذخائر  منها:  الذخائر  باسم  تسمى  كتاب  من  أكثر  هناك   (((
مسلم املعروف بفقيه سلطان املقديس والذخائر األرشفية يف األلغاز احلنفية البن الشحنة عبد الرب 

بن حممد احلنفي.
وذخائر احلكم جملد لإلمام أيب احلسن عيل بن زيد البيهقي وذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى   
جملد ملحب الدين امحد بن عبد اهلل الطربي وذخائر العلوم وما كان يف سالف الدهر للشيخ اإلمام 

أيب احلسن عيل بن احلسني املسعودي.
والذخائر يف فروع الشافعية للقايض أيب املعايل جميل بن مجيع املخزومي الشافعي وهو من الكتب   
املعتربة يف هذا املذهب والذخائر يف النحو أليب احلسن عيل بن حممد اهلروي والذخائر واألعالق 

يف آداب النفوس ومكارم األخالق أليب عبد اهلل سالم بن عبد اهلل الباهيل اإلشبييل وغريها.
ابن أيب عرصون فقيه شافعي من  أبو أسعد  الدين  التميمي رشف  )7) عبد اهلل بن حممد بن هبة اهلل 
أعياهنم ولد باملوصل سنة )9) هـ وانتقل إىل بغداد واستقر يف دمشق فتوىل هبا القضاء سنة )57 
كتبه: صفوة  العرصونية يف دمشق، من  املدرسة  تنسب  وإليه  قبل موته بعرش سنني  هـ، وعمي 
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وعليه عمل الناس »وما رآه))) املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن))) »واهلل تعاىل 
أعلم.

آخره: كتبه احلقري حميي الدين بن شيخ. }و))){مكتوب 

املذهب عىل هناية املطلب سبعة جملدات تويف سنة 5)5 هـ.
))) يف ب: رأ، ويف ج: راوه.

))) حديث ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن تقدم خترجيه يف هامش اجلزء األول. 
))) سقط من: ج.
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رد المحقق الخليلي على العالمة محيي الدين بن �سيخ

وهذا جواب))) من الشيخ سعيد بن خلفان اخللييل للشيخ اللوذعي الفطن 
كالم  من  سبق  عام  سأله  وقد  الفرعي)5)،  مسلم  بن  سيف  بن  محود  األملعي 

الشيخني يف هذا فقال يف جوابه:

ٱ ٻ ٻ ٻ

احلمد هلل وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، أما بعد: فقد نظرت فيام 
الكريم األواب، والتزمت ألجل برك وإكرامك  بعثت به أهيا }الشيخ))){ األخ 
تنميق هذا اجلواب بعد رعاية الواجب طوعًا ألمر من ال جتوز)7) إال طاعته وال 
تسع عىل كل حال خمالفته ذلكم اهلل ريب وهو حسبي قد أخذ امليثاق عىل كل من 
أطاق، أن يظهر كلمة احلق ما يزيل به االلتباس، فقال: ﴿پ پ )))﴾ فال 
بّد يف حمل احلاجة أن أتكلف القول مع اعرتايف بقرص الباع وعدم الطول من غري 
باملعنى يف طي  يندرج  أن  إال  ترجيح  التزام رد وال تصحيح وال تضعيف وال 
هذا األسلوب، فيعرفه بلحنه وفحواه أرباب القلوب، أو أراه)9) مما حيسن التنبيه 

))) يف د: اجلواب.
)5) الشيخ الفقيه محود بن سيف بن مسلم الفرعي البوسعيدي تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء احلادي 

عرش.
))) زيادة يف: د.

)7) يف ب: جتور.
))) آل عمران 7))

)9) يف ج: رأه.
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ذكرته يف هذا  ما  فاملقصد  وإال  وزيادة،  احلسنى  باب  من  فذلك  لإلفادة،  عليه 
التقرير، ال ما عداه من التصدي للرد واالعرتاض والتغيري، وعىل كل ناظر فيه 
أمره وظهر ارتيابه وإن  ما أشكل  ما اتضح صوابه، وأن يدع  يأخذ))){ إال  }ال 
جاز حسن الظن به ما احتمل له مدخل صدق يف اهلدى، أو خمرج صدق عن 
الردى، فذلك من دأب))) الكرام إن تربع به نافلة من عنده، وإال فليأت عليه 
بام))) يغري الُبطل ويوضح احلق مبلغ جهده، فلن يضيع ربك عمل من لوجهه 
عامل، وال خييب عنده أمل اآلمل، هو حسبي ال إله إال هو عليه توكلت وهو 

رب العرش العظيم.

اعلم أن احلديثني املسئول عنهام واملؤسسة هذه البحوث فيهام مها من األخبار 
املقاطيع التي مل يثبت هلا سند صحيح، ومل نجدمها فيام وقفنا عليه من صحيح 
داود)5)  أيب  الثالثة  السنن  وأصحاب  واملوّطأ)))  كالصحيحني  احلديث  جوامع 

))) سقط من: أ.
))) يف أ، ج، د: آداب.

))) يف د: ملا.
))) املوطأ يف احلديث لإلمام مالك بن أنس احلمريي األصبحي املدين إمام اهلجرة املتوىف سنة 79) 
هـ وهو كتاب قيم مبارك قصد فيه مجع الصحيح من أحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جاء عن مالك بن 
أنس أنه قال: شاورين هارون الرشيد يف أن يعلق املوطأ يف الكعبة وحيمل الناس عىل ما فيه فقلت: 
ال تفعل فإن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اختلفوا يف الفروع وتفرقوا يف البلدان وكل مصيب فقال: 

وفقك اهلل تعاىل يا أبا عبد اهلل.
وروى ابن سعد يف الطبقات عن مالك بن أنس قال: ملا حج املنصور وقال يل قد عزمت عىل أن آمر 
بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ثم ابعث إىل كل مرص من أمصار املسلمني منها نسخة وآمرهم 
أن يعملوا بام فيها وال يتعدوه إىل غريه قلت: يا أمري املؤمنني ال تفعل هذا فإن الناس قد سبقت 
إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بام سبق إليهم ودانوا به فدع الناس 

وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم.
)5) سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين أبو داود تقدمت ترمجته يف هامش 

اجلزء اخلامس.
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والنسائي))) والرتمذي))) بحسب))) ما يف تيسري الوصول))) وجامع األصول)5) 
كال وال حفظنامها فيام عرفنا من أصحابنا من خرب يف صحيح األثر))) إال إنني)7) 
بام  أتيقنهام علاًم إلمكان أن ال أحيط خربًا  مل  إن  ال أستبيح ردمها جحدًا جزمًا 
فأعتمدمها  احلديث  صحيح  من  اعتقدمها  أن  أجيز  وال  ذكرًا،  الناس  بني  شاع 

النسائي صاحب  الرمحن  عبد  أبو  دينار،  بن  بحر  بن  بن سنان  بن عيل  بن شعيب  بن عيل  أمحد   (((
السنن، القايض احلافظ، أصله من نسا بخراسان ولد سنة 5)) هـ وجال يف البالد واستوطن 
عنه،  فأمسك  معاوية،  فضائل  عن  فسئل  بفلسطني  الرملة  إىل  فخرج  مشاخيها،  فحسده  مرص، 
فرضبوه يف اجلامع، وأخرج عليال، فامت، ودفن ببيت املقدس، وقيل: خرج حاجا فامت بمكة 

سنة )0) هـ. 
))) حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الرتمذي أبو عيسى تقدمت ترمجته يف هامش 

اجلزء اخلامس. 
))) يف د: بحث.

))) يف ب: تيسري األصول والصواب ما أثبتناه وكتاب تيسري الوصول إىل جامع األصول ألحاديث 
الرسول للشيخ وجيه الدين أبو الضياء عبد الرمحن بن عيل بن عمر الشهري بابن الديبع الشيباين 

اليمني أشهر املخترصات عىل كتاب جامع األصول ألحاديث الرسول البن األثري.
)5) جامع األصول ألحاديث الرسول أليب السعادات مبارك بن حممد املعروف بابن األثري اجلزري 
الشافعي املتوىف سنة )0) هـ مجع فيه أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الكتب الستة وحذف األسانيد ومل 
يف  األول  أركان  ثالثة  عىل  الكتاب  مبنى  وجعل  احلديث  روى  الذي  الصحايب  اسم  إال  يثبت 

املبادىء والثاين يف املقاصد والثالث يف اخلواتيم.
الصالة  عليه  الرسول  أحاديث  علم  املقدمة  يف  وذكر  فصول  وأربعة  مقدمة  األول  يف  وأورد   
والسالم وآثار أصحابه وذكر القواعد واالصطالحات التي حيتاج إىل معرفتها كالعلم بالرجال 
وأساميهم وأنساهبم وأعامرهم ووقت وفاهتم والعلم بصفات الرواة ورشائطهم التي جيوز معها 
قبول روايتهم والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم األحاديث والعلم باملسند ورشائطه والعايل 

منه والنازل.
وذكر يف الفصل األول انتشار علم احلديث وتأليفه ويف الفصل الثاين اختالف أغراض الناس   
ومقاصدهم يف تصنيف احلديث ويف الفصل الثالث اقتداء املتأخرين بالسابقني وسبب اختصار 

كتبهم وتأليفها ويف الفصل الرابع خالصة الغرض من مجع هذا الكتاب.
))) راجع التعريف يف اجلزء األول. 

)7) يف ج: إين.
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فكيف يل بأن أسندمها إىل من ال جيوز التقّول عليه صلوات اهلل وسالمه ترتى 
إليه، لعدم قيام احلجة بكوهنام عنه وألهنام ال من املتواتر الشهري، وال من املتصل 
باملسند الصحيح، فأوىل ما هبام عندي وملن علمه فيهام مثيل أن يكونا موقوفني 
لكوهنام يف األصل جمهولني ال أقطع بصحتهام، وال أقول عىل اجلزم ببطلهام، وال 
أتكلف علم الغيب فيهام، ولكن أقول كام قال السلف يف مثلهام))): أهل احلديث 

أوىل بام رووا.

وأما حكمهام لو صح أهنام من صحيح احلديث فيجوز أن يكون هلام طريق 
نافذ يف تأويل احلق ملن أحسن ختريج ما هبام من جواهر األحكام، بوضعهام يف 
ميزان اخلاص والعام، لكن العناية هبام مع الوقوف عن صحة أصلهام خوض 

فيام ال طائل حتته.

األعامل  من  كغريها  فهي  أصحابنا  عند  القبور  زيارة  يف  األصل  وأما 
املحتمالت للحق والباطل بحسب النيات فهي إذًا تنقسم وال شك إىل مندوب 
ومباح وحمجور ومكروه))) فمن))) زارها ألجل االتعاظ باملوت وتذكر اآلخرة 
أو))) الدعاء للصاحلني واالستغفار للمؤمنني يف أمثال هذا فهي طاعة ووسيلة، 
وقربة إىل اهلل تعاىل وفعل ذلك مندوب إليه، ومن زارها ألجل الرب برحم)5) أو 

جار أو صاحب بعد مماته فهي مباح له كام زار النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرب أمه كرامة هلا))).

))) يف أ: كام قال السلف فيهام.
))) يف ب: ومكره.

))) يف د: فإن.
))) يف د: و.

)5) يف ب: لرحم، ويف د: برجم.
أذن  فقد  القبور  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قد كنت هنيتكم عن زيارة  قال:  بريدة ريض اهلل عنه  ))) عن 

ملحمد يف زيارة قرب أمه فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة«. ويف الباب عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف الرخصة يف زيارة القبور ))/70)، رقم   
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ويف اإلمجاع عىل زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص وقرب الشيخني معه دليل جيل عىل جوازها يف 
غريهم أيضًا ألنه يؤذن بجوازها يف قبور األنبياء مطلقًا ويف غريهم من األولياء 
كاألئمة والعلامء والشهداء قياسًا وإذا جاز يف هؤالء جاز يف غريهم من موتى 
املسلمني الستواء األحكام يف أهل اإلسالم يف املحيا واملامت، إال ما خّص بدليل 
وال خمصص فقد ثبت جواز الرب للرحم يف احلياة واملوت كام قررناه وفاعل ذلك 

مأجور فيه عىل نيته كام يؤجر عىل غريه من املباح بالنية الصاحلة.

وإنام قلت يف هذا بعد مماته ألنه بعد املامت غري مأمور بصلته كاحلي فلو فعله 
مراعاة لقلب رحم حي قصدا لربه، فعسى أن يكون من باب الندب إن صّح ما 

يتجه يل يف هذا فقد قلته عن نظر.

للندب والبكاء وقول اهلجر والفحش وإظهار السخط وعدم  ومن زارها 
الكربى  املعايص  من  فهو  املجرى،  هبذا  جرى  ما  أو  قىض،  فيام  اهلل  عن  الرضا 
حمجورًا أبدًا، ويكره له ما تعرى من نية صاحلة أو طاحلة كام قال أمري املؤمنني 
أن أرى أحدكم سبهلاًل))) ال يف  عمر بن اخلطاب))) ريض اهلل عنه: إين ألكره 

عمل دنيا وال آخرة هذا حكمها.

وأما األصل فيها فال خالف يف أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان قد هنى عنها، ويف رواية عنه قال: 

)05)(، وابن ماجه يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف زيارة القبور ))/)50، رقم )57)(، 
 ،)(((/(( مسنده  يف  حنيفة  أبو  واإلمام   ،)((0(( رقم   ،(5(/5( مسنده  يف  أمحد  واإلمام 
وابن اجلعد يف مسنده ))/)0)، رقم 079)(، واحلاكم يف املستدرك ))/0)5، رقم 5)))(، 
النهي  بعد  األوعية  يف  الرخصة  باب  فيها  واحلد  األرشبة  كتاب  الكربى  السنن  يف  والبيهقي 

))/)))، رقم )))7)).
))) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.

))) يف ج: سهلال.
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»لعن اهلل زّوارات القبور واملتخذين))) عليها املساجد والرسج)))« رواه أبو هريرة.

ونحوه ما روى }عبد اهلل بن))){ عمرو بن العاص من قوله صلوات 
به:  بيت تعزهيم  أتت أهل  السالم، وقد  اهلل عليه البنته فاطمة))) عليها 
»لعلك بلغت معهم الكدا؟ فقالت: معاذ اهلل وقد سمعتك تذكر فيها ما 
تذكر)5) فقال: لو بلغتها معهم ما رأيت اجلنة حتى يراها جد))) أبيك)7)« 

))) يف أ: واملتحدين.
))) يف أ: والرسوح، ويف د: والرسوج، واحلديث أخرجه الرتمذي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: 
»لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والرسج«. ويف الباب عن أيب هريرة 

وعائشة وحسان بن ثابت ريض اهلل عنهم.
 ،)(((( رقم   ،(((/(( القبور  النساء  زيارة  يف  باب  اجلنائز  كتاب  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   
والرتمذي يف سننه أبواب الصالة باب ما جاء يف كراهية أن يتخذ عىل القرب مسجدا ))/)))، 
رقم 0))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب اجلنائز باب التغليظ يف اختاذ الرسج عىل القبور 
))/)9، رقم ))0)(، وابن ماجه يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء 
القبور ))/)50، رقم )57)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/9))، رقم 0)0)(، والنسائي يف 
السنن الكربى كتاب اجلنائز ومتني املوت باب التغليظ يف اختاذ الرسج عىل القبور ))/57)، رقم 
70))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب اجلنائز وما يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا باب املريض وما 

يتعلق به )7/)5)، رقم 79))(، واحلاكم يف املستدرك ))/0)5، رقم ))))).
))) زيادة من املحقق مل ترد يف النسختني: أ، ب وترمجة عبد اهلل بن عمرو بن العاص تقدمت يف اجلزء 

الثاين.
))) تقدمت ترمجتها يف اجلزء الثاين.

)5) يف ب، ج، د: تذكره.
))) يف ب: حد.

)7) احلديث بتاممه من رواية عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه قال: قربنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
رجال فلام رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة مقبلة ال نظنه عرفها فقال: »يا فاطمة من أين جئت 
قالت: جئت من أهل هذا البيت رمحت إليهم ميتهم وعزيتهم قال: فلعلك بلغت معهم الكدي 
قالت: معاذ اهلل أن أبلغ معهم الكدي وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر قال: لو بلغت معهم الكدي 

ما رأيت باب اجلنة حتى يراها جد أبيك« والكدي املقابر.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلنائز باب التعزية ))/)9)، رقم ))))(، والنسائي يف املجتبى   
الكربى  السنن  أيضا يف  رقم 0)))(، وأخرجه  النعي ))/7)،  باب  اجلنائز  كتاب  السنن  من 
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أخرجه النسائي))).

وأرضاهبا)))  فهذه  القبور  هي  الكدا  أن  أحسب  احلديث:  أهل  بعض  قال 
منسوخة باحلديث الصحيح املشهور املجتمع عىل صحته وهو: »كنت }قد))){ 
هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة)))« }كذا)5){ يف اخلمسة 
كام  إليه  مندوب)))  اآلخرة  لتذكر)7)  زيارهتا  بأن  رصيح  وهو  البخاري)))  إال 
سبق، ويف رواية: »كنت)9) هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها)0)) وال تقولوا 

كتاب اجلنائز ومتني املوت باب التعزية ))/)))، رقم 007)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب 
اجلنائز وما يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا باب املريض وما يتعلق به )50/7)، رقم 77))(، وأبو 
 ،)(((( رقم   ،5(9/(( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)(7(( رقم   ،(((/((( مسنده  يف  يعىل 
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب اجلنائز باب ما يقول يف التعزية من الرتحم عىل امليت والدعاء 

له وملن خلف ))/0)، رقم ))))).
))) يف د: النسيي.

))) يف ب: وأرصاهبا.
))) سقط من: أ.
))) تقدم خترجيه.

)5) سقط من: ب.
بصحيح  الناس  عند  اشتهر  للصحة  حتريا  وأكثرها  احلديث  كتب  أجل  من  الصحيح  اجلامع   (((
البخاري وقد رتبه اإلمام البخاري عىل أبواب الفقه فكان عدة كتبه سبعة وتسعني احتوت عىل 
قسم العبادات وقسم املعامالت وسرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع مغازيه ومعجزاته وما ورد منه املأثور يف 

تفسري آي الذكر احلكيم.
قال عنه البخاري: أخرجت هذا الكتاب من نحو ستامئة ألف حديث وصنفته يف ست عرشة سنة   

وجعلته حجة فيام بيني وبني اهلل.
وقال: ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني.  

)7) يف د: تذكركم.
))) يف د: يف مندوب.

)9) يف د: قد.
)0)) يف أ: فروردها.
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هجرًا)))«  هذا لفظها مع أصحابنا وكالمها حسن صحيح.

اهلجر  قول  من  اجلاهلون  تعود  عام)))  النهي)))  هي  فائدة  زيادة  هذا  ويف 
املوعظة هبا  الطاعة))) يف قصد  يراد هبا من  والزور والندب املحجور غفلة عام 
وحسنت  القصد  صلح  إذا  سواء)5)  ذلك  يف  والنساء  والرجال  اآلخرة  لتذكر 
النّية بدليل ما روى ابن))) أيب مليكة)7) عن عائشة ريض اهلل عنها }أهنا))){ ملا 
قدمت مكة زارت قرب أخيها عبد الرمحن)9) وليس يف قوهلا: واهلل لو شهدتك ما 
زرتك دليل عىل املنع لثبوت زيارهتا له وآثار املسلمني بجوازها للرجال والنساء 
واردة وعليه مساعدة، ففي سفر بيان الرشع)0)) عن أيب سفيان)))) أن أمه سألت 

))) تقدم خترجيه وهو عند اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل من طريق ابن عباس ريض عنهام.
))) يف ج: هي يف النهي.

))) يف أ: عنام.
))) يف ج: طاعة.
)5) يف د: سوى.

))) يف د: بن.
)7) عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكه التيمي املكي: قاض من رجال احلديث الثقات واله ابن الزبري 

قضاء الطائف تويف سنة 7)) هـ. 
))) سقط من: أ.

)9) احلديث بتاممه عن ابن أيب مليكة قال: تويف عبد الرمحن بن أيب بكر باحلبيش فحمل إىل مكة فدفن 
فلام قدمت عائشة أتت قرب عبد الرمحن فقالت: 

وكنا كندماين جذيمة حقبة   من الدهر حتى قيل لن يتصدعا    
فلام تفرقنا كأين ومالكــــا  لطــول اجتامع مل نبـت ليلة معا    

ثم قالت: واهلل لو حرضتك ما دفنت إال حيث مت ولو شهدتك ما زرتك«.  
مصنفه  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)(055 رقم   ،(7(/(( اجلنائز  كتاب  سننه  يف  الرتمذي  أخرجه   

))/9)، رقم )))))(، واحلاكم يف املستدرك ))/))5، رقم ))0)).
)0)) بيان الرشع للعالمة حممد بن إبراهيم بن سليامن الكندي النزوي من علامء القرن اخلامس وقد 

سبق التعريف بالكتاب يف هامش اجلزء األول.
)))) العالمة حمبوب بن الرحيل أبو سفيان تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.
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حال  هبا  تتذكرين  تذهبني  كنت  إن  فقال:  القبور  زيارة  عن  اهلل  رمحه  الربيع))) 
املوت وفظاعته وهول املطلع))) ال للندب والبكاء فال بأس.

ويف موضع آخر من الكتاب ما معناه: أن زيارة املوتى للدعاء هلم واالستغفار 
والرتحم عليهم إن كانوا من أهل ذلك فال بأس.

مصيبته  عليه  فعظمت  قريب  له  مات  فيمن  }منه))){:  ويف موضع آخر 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  ويصيل  إليه،  ويترضع  اهلل  فيدعو  أحيانًا  قربه  يأيت  أن  له  أجيوز 
ويدعو للمؤمنني واملؤمنات ولنفسه وال يتكلم بإثم وال يرفع صوته بالبكاء عىل 

امليت؟. قال: ال أرى عليه إثام. انتهى.

وهو صحيح كله وإن مل يكن اللفظ بعينه يف بعض املواضع واملعنى هو نفسه 
وال بأس، وليس املراد سواه وفيه ما دل عىل جواز الزيارة ألجل املوعظة وتذكر 
اآلخرة وملا جاز من دعاء وغريه من املقاصد الصاحلة وال نعلم يف ذلك حجرًا 
وال نجد ما يدل عىل أن فيه وزرًا، بل الظاهر أنه مندوب إليه، وأن فيه أجرًا ملن 
قدمه بني يديه ذخرًا، بدليل ما يف احلديث: »أال فزوروها وال تقولوا هجرًا)))« 
أن  إال  للزيارة  متعمدًا  يذهب  أن  حيبون  ال  كانوا  أهنم  احلسن)5)  أبو  رفعه  وما 
يكون مع جنازة أو ممره عليها فال بأس، فكالمه ال يف اجلواز وإنام يف االستحباب 
إليه ويف احلديث املشهور، فحمله  املشار  الندب  فقط، وال يصح ذلك يف حمل 
عىل معنى الشفقة والنصح ملا عليه العاّمة من تعاطي األحوال املنكرة والنيات 

))) تقدمت ترمجته يف اجلزء الثالث.
))) يف د: املطلغ.

))) سقط من: ج.
))) تقدم خترجيه.

الرابع  القرن  علامء  من  البسيوي  احلسن  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  العالمة   (5(
اهلجري تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء اخلامس.
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الفاسدة، غالبًا مع عدم القطع عليهم بفساد ألنه من باب النّية إلظهار البطل وال 
السداد لكن تركه }ولو))){ خوفًا من االقتداء مع شم رائحة اجلهل واالعتداء 
مندوب إليه أيضًا وغري بدع وجدان هذا يف رشع، كام تكره القبلة للصائم شابًا 
خمافة أن ال يملك أربه وما هي يف قول السلف إال كام لو مضمض فاه فهم ال 
حيبون بل يكرهون كل ما))) خافوه أن جير إىل مفسدة ولو مل يكن يف احلال، وإن 
كان الرتك عندهم أفضل ملخافة هذه العلل فيجوز أهنم ال حيبون ترك األفضل 
إىل غريه، وإن كان جائزًا وليس يف يشء من هذا ما يدل عىل منع اجلواز أصاًل 

وقد تظاهرت به األخبار وتضافرت عليه اآلثار كام رأيت وكفى.

وأما تالوة القرآن عىل امليت أو عىل قربه فهي يشء آخر))) غري))) نفس الزيارة، 
والقول: إن قراءة القرآن يف املقابر سنة فيه نظر، فإن كان املراد بأنه إحدى السنن 
الثابتة عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص فهو غري صحيح إذ ال نعلم أن أحدًا من فرق اإلسالم فيام 
تناهى إلينا يدعي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه فعل ذلك أو أمر به أو كان يف عرصه فأقره 
فيعد من سنته صلوات اهلل عليه، وإنام املروي عنه من طريق ابن)5) عباس ريض 
اهلل عنهام، قال: »مر رسول ملسو هيلع هللا ىلص بقبور أهل املدنية فأقبل عليهم بوجهه، فقال: 
السالم عليكم يا أهل القبور ويغفر اهلل لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن باألثر)))« 

أخرجه الرتمذي.

))) سقط من: ج.
))) يف ب: يكرهون كلام.

))) يف ب: آحر.
))) يف أ: غر.

)5) يف ب: بن.
))) احلديث عن ابن عباس ويف الباب عن بريدة وعائشة ريض اهلل عنهم.

رقم   ،(9(/(( املقابر  دخل  إذا  الرجل  يقول  ما  باب  اجلنائز  كتاب  سننه  يف  الرتمذي  أخرجه   
)05)(، والطرباين يف املعجم الكبري )))/07)، رقم )))))).
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ونحوه عن أيب هريرة قال: خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املقربة فقال: »السالم عليكم 
داود  أبو)))  أخرجه  – الحقون)))«  اهلل  شاء  – إن  بكم  وإنا  مؤمنني،  قوم  دار 
بريدة))) نحوه وزاد: »أسأل اهلل لنا ولكم العافية)5)  ومسلم والنسائي }و))){ عن 
»فاملروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص هذا ونحوه من القول فقط ال قراءة القرآن أم سكت))) الرواة 
عنها غفلة أم املحدثون نسيانا مع شدة حرصهم عن البحث والتنقري عن حديث 
البشري النذير عليه صالة اهلل وسالمه الكثري أم رأوا ذكر أبيات أنشدهتا عائشة 
ريض اهلل عنها عند قرب أخيها عبد الرمحن هي أوىل وأحق باإلثبات والذكر من 

))) تقدم خترجيه.
))) يف د: أيب.

))) زيادة من املحقق مل ترد يف النسخ املعتمدة.
))) بريدة بن اخلصيب بن عبد اهلل األسلمى من املهاجرين األولني ممن هاجر إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل قدومه 
املدينة وحلق به فلام أراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخول املدينة قال بريدة: ال تدخل املدينة إال ومعك لواء ثم 

محل عاممته وشدها يف رمح ومشى بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم قدومه املدينة.
كنيته أبو سهل وقد قيل: أبو ساسان، انتقل إىل البرصة وأقام هبا زمانا ثم خرج إىل سجستان فبقي هبا 
مدة ثم خرج منها إىل مرو فاستوطنها يف إمارة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان إىل أن مات سنة )) 

هـ وهبا عقبه وقربه بمرو مشهور يعرف.
)5) حديث بريدة ريض اهلل عنه أخرجه اإلمام مسلم وغريه وهذا لفظه عند مسلم: عن بريدة قال: 
كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر فكان قائلهم يقول: يف رواية أيب بكر السالم 
عىل أهل الديار، ويف رواية زهري: السالم عليكم أهل الديار املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهلل 

لالحقون أسأل اهلل لنا ولكم العافية«.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها   
))/)7)، رقم 975(، وابن ماجه يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء فيام يقال إذا دخل املقابر 
))/)9)، رقم 7)5)(، واإلمام أمحد يف مسنده )5/)5)، رقم 5)0))(، وابن أيب شيبة يف 
مصنفه ))/7)، رقم 7)7))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب اجلنائز باب ما يقول إذا دخل 
مقربة ))/79، رقم )700(، وأبو نعيم يف املسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم ))/)5، 

رقم ))))).
))) يف أ، د: أمسكت.
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قراءة القرآن فقد حكوا أهنا ملا أتت قربه جعلت تقول }شعرا))){:

وكنا كندماين جذيمة))) برهـة       من الدهــر حتى قيل لن يتصدعـا
وعشنا بخري يف احلياة وقبلنا)))      أصاب املنايا رهط كرسى))) وتبعا)5)

فلمـا تفرقنا))) كأين ومالكــا       لطــول اجتامع مل نبت ليلة معـــا)7)

))) سقط من: ب، ج.
))) يف أ: حذيمة والصواب ما أثبتناه وهو جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم التنوخي القضاعي: ثالث 
ملوك الدولة التنوخية يف العراق. جاهيل عمر طويال وكان أعز من سبقه من ملوك هذه الدولة 
اجتمع له ملك ما بني احلرية واألنبار والرقة وعني التمر والقطقطانية وبقة وهيت وما وراء ذلك 
وهو أول من غزا باجليوش املنظمة وأول من عملت له املجانيق للحرب من ملوك العرب وكان 
يقال له الوضاح واألبرش لربص فيه، طمح إىل امتالك مشارف الشام وأرض اجلزيرة فغزاها 
وحارب ملكها عمرو بن الظرب أبا الزباء فقتله وانتهب بالده وانرصف فجمعت الزباء اجلند 
يف تدمر واستعدت ثم راسلت جذيمة وعرضت عليه نفسها زوجة فجاءها يف مجع قليل فقتلته 

بثأر أبيها.
))) يف ج: وقلنا.

))) كرسى لقب ملوك فارس واجلمع أكارسة.
)5) تبع لقب ملوك اليمن واجلمع تبابعة.

))) يف ج: تعرفنا.
)7) األبيات التي متثلتها أم املؤمنني ريض اهلل عنها ملتمم بن نويرة يف رثاء أخيه مالك بن نويرة وكان 
مالك قتل يف حرب الردة قتله خالد بن الوليد ريض اهلل عنه ويروى أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه استنشد متمم بن نويرة قوله يف أخيه، فأنشده: 
لعمري وما دهري بتأبني مالـك        وال جزع مما أصـــاب فأوجعـا   
لقد كفن املنهال حتـت ثـيابــــه        فتى  غري مبطان العشيات أروعا   

حتى بلغ إىل قوله: 
وكنا كندماين جـذيمة حـقـبًة           من الدهر حتى قيل لن يتصدعا   
فلام تفــرقنا كأنـي ومـالـكـًا            لطـــول اجتامع مل نبت ليلًة معًا    

فقال عمر: هذا واهلل التأبني، ولوددت أين أحسن الشعر فأرثي أخي زيدًا بمثل ما رثيت به أخاك،   
فقال متمم: لو أن أخي مات عىل ما مات عليه أخوك ما رثيته- وكان قتل بالياممة شهيدًا، وأمري 

اجليش خالد بن الوليد - فقال عمر: ما عزاين أحد عن أخي بمثل ما عزاين به متمم.
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أم مل تسمع الرواة درسها وقد تلت عليه الطولتان))) البقرة وآل عمران كال 
ذلك وال أثر. يف  بل }ال))){ خرب 

وأما إن كان املراد أنه قد صارت سنة حمدثة عند املتأخرين من أهل زمانك 
أو من تقدمهم من التابعني فهو قول فصل وما هو باهلزل، أال إن هذا الزمان قد 
اندرست فيه السنن، واستطارت البدع والفتن، وكام قيل: رش األمور حمدثاهتا 
هذا يف اجلملة ولكنه ال يصّح إال بتفصيل القول لبيان اجلواز واألفضل واحلجر 
والكراهية، فتالوة القرآن كغريها من األعامل ختتلف))) أحكامها لتباين األحوال 
إال))) لذاهتا ألنه إذا سلم من شوائب االعتالل فهو حمض عبادة اهلل تعاىل عىل 
حال، ورشح هذا مدون يف أصول الفقه)5) ما بني جمتمع عىل حكمه أو خمتلف 
النوع  بيان  إىل  املوضع عن ذكره  أهله فلنرضب صفحًا يف هذا  بالرأي بني  فيه 
اليوم  الناس  عمل  من  هو  كام  القبور  عىل  قراءة  الزيارة  نية  بمريد  املخصوص 

مشهور.

من  غريها  أو  املقربة  يف  القرآن  تالوة  عن  املنع  أو  النهي  إطالق  أن  فاعلم 
هبا  قصده  وكان  األصل،  يف  التالوة  له  جازت  ملن  الطاهرة)))  املباحة  األماكن 
وجه اهلل تعاىل إنه ال معنى له فيام ظهر لنا ولو قصد هبا الزيارة مع نيته هبا هلل يف 

أما معنى قول متمم: وكنا كندماين جذيمة حقبة فإنه يعني نديمي جذيمة األبرش امللك ويقال   
ألحدمها عقيل واآلخر مالك وهلام مع جذيمة قصة طويلة ذكرها أصحاب السري والتاريخ.

))) يف ج: الطوليان.
))) سقط من: أ.

))) يف د: خيتلف.
))) يف ج، د: ال.

أدلتها  من  الرشعية  األحكام  استنباط  إىل  هبا  يتوصل  التي  بالقواعد  العلم  هو  الفقه  أصول   (5(
التفصيلية.

))) يف ج، د: الظاهرة.
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األصل مل خيرج بذلك عن معنى العبادة، وعن كوهنا لوجه اهلل سبحانه وتعاىل، 
وما))) نفس املقربة بعلة))) توجب احلجر وال الكراهية بدليل))) جواز الصالة 
فإنه هني أدب وتكريه عىل الصحيح  املقربة  الصالة يف  النهي عن  ثم وإن ورد 
وجوازها أصح يف احلكم كام رصح به الشيخ أبو سعيد))) رمحه اهلل إال فوق قرب 

فاملنع أرجح إال لعذر.

به  هيتدي  نورًا  به  وكفى  وقيل: باجلواز لكن أعجب }الشيخ)5){ إعادهتا 
املقتدي، فقوهلم: بجواز الصالة فيها وهي قرآن وتسبيح وتكبري وقيام وقعود 
وركوع وسجود دليل ظاهر عىل جواز التالوة يف غري الصالة بام ال شك فيه إذ 
ال جتوز التالوة هنالك يف الصالة وال جتوز))) يف غريها وال جيوز }أن جيوز)7){ 
بعض القرآن دون بعض وكل صالة بال قراءة قرآن فهي خداج)))، وإن كان يف 
الصالة اختالف فتالوة القرآن أرخص وأوسع منها لثبوت النهي عن الصالة 
خصوصًا ال عن غريها من العبادات من تسبيح وتقديس وهتليل وتكبري وقراءة 

قرآن وغريه من ذكر اهلل تعاىل.

من  وغريمها  واملجزرة  املقربة  نحو  يف  جوازه  كله  هذا  يف  فالظاهر 
هلا)9)  عربة  ال  العرضية  والعلل  لعلة  إال  مجيعًا  الطاهرة  املباحة  املواضع 

))) يف أ، ج، د: وأما.
))) يف ج: وما نفس املقربة ال نعلم بعلة.

))) يف د: لدليل.
))) تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.

)5) سقط من: ج.
))) يف ج: جيوز.

)7) سقط من: ج، ويف ب: أن حيوز.
))) صالة خداج أي ناقصة ومنه الناقة اخلداج وهي التي تلد قبل متام األيام.

)9) يف ج: هبا.
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يف أصل اجلواز لثبوت أصل اإلباحة باضمحالهلا وانتفاء احلجر بزواهلا 
وألن املقربة واملسجد وغريمها يف ذلك سواء.

واملمنوع املحرم طريان تلك العلل الفاسدة وبقاؤها يف عقيدة القلب ونيته 
إن كانت من األعامل القلبية كالرياء والعجب وحب املدحة به واملباهاة وطلب 
الثناء عليه وما أشبه ذلك، ولكن مثل هذا قل ما ختلو منه عبادة من قراءة قرآن 

أو علم أو صالة أو زكاة أو صيام أو حج أو غريها.

فال جيوز القول بمنع يشء من العبادات ألجل ما يمكن أن يفسده من العلل 
واالحرتاز  والشيطان  النفس  جماهدة  برشط)))  مطلقًا  الطاعة  بفعل  يؤمر  وإنام 
من الوقوع يف حبالتهام لعظم آفاهتام إال أن خيشى امرؤ أال يقوى عىل اخلالص 
منهام))) لتمكن الداء وقلة بصريته أو عدم صربه عىل الدواء فال بأس إن ترك ما 
شاء من فعل الطاعة طلبًا للسالمة وهربًا من الوقوع فيام حيذره من اهللكة إال فيام 

ال خيري))) يف فعله لوجوبه فال بد له من التزامه هلل عىل حال.

العبادات فأشكل عليك ما  القرآن كغريها من سائر  وإذا عرفت أن تالوة 
عرض عليها من نية زيارة املوتى به فال بأس أن تستدل عىل جوازه بام ثبت من 
اإلمجاع عىل ثبوت الصالة عليهم وفيها القرآن أم ال جيوز إال مرة واحدة، وقد 
ثبت أن الصحابة صلوا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرادى))) وجوازها لغريه مشحون به 

))) يف ج: لرشط.
))) يف ج، د: منها.

))) يف أ، د: حييز، ويف ج: جيري.
))) احلديث أورده اإلمام الشوكاين يف نيل األوطار وتعقبه وهذا لفظه: )/77 عن ابن عباس قال: 
دخل الناس عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أرسااًل يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا 

أدخلوا الصبيان ومل يؤم الناس عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحد«. رواه اجلامعة.
حديث  من  ألنه  ضعيف  وإسناده  احلافظ:  قال  البيهقي  أيضا  أخرجه  احلديث  الشوكاين:  قال   
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األثر، وإن كان ال بد من اختالف يف الصالة مرة بعد أخرى فاجلواز أكثر، وقد 

صىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه مجاعة عىل النجايش))) وهو باحلبشة))) أم ال جيوز 

هذا بعد كون امليت يف قربه، ويف صحيح األثر: أنه لو دفن ومل يصل عليه فال بد 

مع القدرة أن يصىل عليه يف قربه وقد صىل بعض الفقهاء بُعامن – فيام قيل – عىل 

حسني بن عبد اهلل بن فمرية.ويف الباب عن أيب عسيب عند أمحد: أنه شهد الصالة عىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال كيف نصيل عليك قال: ادخلوا أرساال كذا يف التلخيص.

وعن جابر وابن عباس أيضا عند الطرباين ويف إسناده عبداملنعم بن إدريس وهو كذاب وقد قال   
البزار: إنه موضوع. وعن ابن مسعود عند احلاكم بسند واه.

قال ابن دحية: والصحيح أن املسلمني صلوا عليه فرادى ال يؤمهم أحد وبه جزم الشافعي. قال:   
وذلك لعظم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأيب هو وأمي وتنافسهم يف أن ال يتوىل اإلمامة عليه يف الصالة واحد. 

قال ابن دحية: كان املصلون عليه ثالثني ألفًا.
املسلمني  وفد  أكرم  إسالمه  وكتم  فأسلم  نرصانيا  كان  )أثيوبيا(  احلبشة  ملوك  من  عادل  ملك   (((
املهاجرين إىل احلبشة ومنعهم من قريش وأكرم أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان وذلك ملا بعث إليه 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خيطبها لنفسه بعد انقضاء عدهتا من زوجها عبيد اهلل بن جحش األسدي الذي تنرص 
هناك فأكرمها النجايش وجهزها وشهد زواجها بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأرسلها له باملدينة بعد اهلجرة تويف 

سنة 9 هـ وصىل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه يف املدينة.
))) عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صىل عىل النجايش فكنت يف الصف الثاين 

أو الثالث.
واحلديث عند اإلمام الربيع من طريق أيب هريرة بلفظ: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نعى للناس النجايش يف   

اليوم الذي مات فيه فخرج هبم إىل املصىل فصفهم وكرب أربع تكبريات«.
الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح باب صالة اجلنائز ))/)))، رقم  أخرجه اإلمام   
79)(، واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز باب من صف صفني أو ثالثة عىل اجلنازة 
خلف اإلمام ))/)))، رقم )5))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب يف التكبري 
عىل اجلنازة ))/)5)، رقم )95(، وأبو داود يف سننه كتاب اجلنائز باب يف الصالة عىل املسلم 
يموت يف بالد الرشك ))/)))، رقم )0))(، والرتمذي يف سننه كتاب اجلنائز باب ما جاء 
السنن كتاب اجلنائز  املجتبى من  التكبري عىل اجلنازة ))/)))، رقم ))0)(، والنسائي يف  يف 
باب النعي ))/))، رقم 79))(، وابن ماجه يف سننه كتاب اإليامن وفضائل الصحابة والعلم 
فضائل العرشة ريض اهلل عنهم ))/90)، رقم )))(، واإلمام مالك يف املوطأ كتاب اجلنائز باب 

التكبري عىل اجلنائز ))/)))، رقم ))5(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/0))، رقم 7))7).
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بعد زمان طويل ومل تكن صالته  البرصة قد مات هبا فصىل عليه  بعض فقهاء 
عليه إال نافلة تشبه معنى الزيارة بتالوة القرآن عليه ملعنى))) التربك به وبالدعاء 

يف الصالة عليه))).

))) يف د: بمعنى.
))) أعجب من املحقق اخللييل رمحه اهلل مع سعة اطالعه وطول باعه كيف خفيت عليه مسألة الصالة 
عىل امليت يف قربه فأورد فيها هذا االختالف واستشهد بأثر األصحاب ومل ينتبه لرواية أيب هريرة 
وهي عند البخاري ومسلم وغريمها وقد أفرد هلا البخاري يف اجلامع الصحيح بابًا بعنوان الصالة 
عىل القرب بعدما يدفن وفيها أن أسود رجاًل أو امرأة كان يقم املسجد فامت ومل يعلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك اإلنسان قالوا: مات يا رسول اهلل قال: أفال آذنتموين 
فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال: فدلوين عىل قربه فأتى قربه فصىل عليه«. 

فهذه الرواية تدل رصاحة عىل جواز الصالة عىل امليت يف قربه ولو بعد حني.
قال ابن حجر يف فتح الباري: )/05)  

فأتى قربه فصىل عليه زاد ابن حبان يف رواية محاد بن سلمة عن ثابت ثم قال: »إن هذه القبور   
مملوءة ظلمة عىل أهلها وإن اهلل ينورها عليهم بصاليت« وأشار إىل أن بعض املخالفني احتج هبذه 
ثابت نحو هذه  بن  زيد  بن  ثم ساق من طريق خارجة  أن ذلك من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص  الزيادة عىل 
القصة وفيها: ثم أتى القرب فصففنا خلفه وكرب عليه أربعا«. قال ابن حبان: يف ترك إنكاره ملسو هيلع هللا ىلص من 

صىل معه عىل القرب بيان جواز ذلك لغريه وأنه ليس من خصائصه.
وتعقب: بأن الذي يقع بالتبعية ال ينهض دلياًل لألصالة واستدل بخرب الباب عىل رد التفصيل بني   

من صىل عليه فال يصيل عليه بأن القصة وردت فيمن صىل عليه.
وأجيب: بأن اخلصوصية تنسحب عىل ذلك واختلف من قال برشع الصالة ملن مل يصل، فقيل:   
القرب وكذا  يبادر بدفنه ويصيل الذي فاتته عىل  يؤخر دفنه ليصيل عليه من كان مل يصل، وقيل: 
اختلف يف أمد ذلك فعند بعضهم إىل شهر وقيل: ما مل يبل اجلسد وقيل: خيتص بمن كان من أهل 

الصالة عليه حني موته وهو الراجح عند الشافعية وقيل: جيوز أبدًا. أهـ.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز باب الصالة عىل القرب بعد ما يدفن ))/)))،   
رقم )7))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب الصالة عىل القرب ))/59)، رقم 
القرب ))/)))، رقم )0))(،  )95(، وأبو داود يف سننه كتاب اجلنائز باب عىل الصالة عىل 
 ،)(5(7 رقم   ،((9/(( القرب  عىل  الصالة  يف  جاء  ما  باب  اجلنائز  كتاب  سننه  يف  ماجه  وابن 
وما  اجلنائز  كتاب  صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)(((9 رقم   ،(5(/(( مسنده  يف  أمحد  واإلمام 
يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا باب املريض وما يتعلق به )55/7)، رقم ))0)(، وابن خزيمة يف 
صحيحه كتاب الصالة باب تقميم املساجد والتقاط العيدان واخلرق منها وتنظيفها ))/)7)، 
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النية يف التالوة ألجل امليت حمظورة لكان حظر الصالة أوىل ألهنا  ولو أن 
عبادة أيضًا وألن القرآن هو الركن األعظم منها فإذا جاز فيها جاز يف غريها بال 
لبس أم تظن أن نفس التربك بالقرآن ممنوع باحلق ألنه نوع رشك أو فسق كال 
بل ال زالت األمة ولن تزال))) تستمد به من املوىل تبارك وتعاىل أنواعًا جىل)))، 
من الربكات واملدد الذي))) ال حيىص)))، فهم غرقى يف بحر بركاته يتنوعون يف 
ترصفاته تالوة وكتابة)5) ومحال ولبسًا وحموًا تارة بآياته وطورًا بحروفه وكلامته 
إىل غري ذلك من بواهر عجائبه، وزواهر غرائبه، وقد استفاضت منافعه وفشت 
يف  فهل  الثقلني،  عىل  وانسدلت)))  اخلافقني،  فعمت  رمحته،  وعظمت  بركته 
العاملني)7) من ينكر هذا أو جيحد فضله أو يرى أن التربك به حمجور عمومًا أو 
يف خمصوص من األمور أو هو فسق ألنه قصد به غري اهلل الشرتاك النية إلرادة 
جلب نفع به أو دفع رض أو قضاء حاجة دنياوية أو أخراوية أو شفاء مريض 
أو هالك عدو مستحق أو استنزال رمحة أو طلب أجر أو مثوبة أو غري ذلك مما 
ال يكاد حيىص وال يمكن أن يؤتى له عىل أقىص، وأهل القبلة جممعون طرا عىل 
إباحته وال قائل بأن من قصد به شيئًا من ذلك فقد فسق بنيته، وما هذا املوضع 

إال نوع من هذه املعاين، فله ما هلا من األحكام واملباين.

الكربى كتاب  السنن  والبيهقي يف  يعىل يف مسنده ))/)))، رقم 7)9(،  وأبو  رقم 99))(، 
احليض باب يف تنظيف املساجد وتطييبها باخللوق وغريه ))/0))، رقم 09))).

))) يف أ: ترال.
))) يف أ: حىل.

))) يف ج، د: التي.
))) يف ب، ج: حتىص، ويف أ: خيىص.

)5) يف ج: تالوة كتابة.
))) يف أ: وانشدلت.
)7) يف د: العاملني.
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فغري  غريه  عىل  لذلك  تالوة  أو  به  للتربك  قصدًا  عليه  بتالوته  أوىص  ومن 
وفوائد  مبذول  وخريه  عظيم،  وفضله  واسعة  اهلل  رمحة  ألن  معذول  وال  ملوم 

كتابه أعظم من أن يسعها النقل أو حتتوهيا العقول.

الشيخ  قال  تنفعه،  امليت  عىل  القرآن  تالوة  بأن  األوائل  بعض  رصح  وقد 
حممد بن عيل بن عبد الباقي))) رمحه اهلل قيل: إن القرآن ينفع امليت ومن جاوره 
انتهى. وهو عىل تقدير تسليمه ال بد من الترصف فيه لصحة  إىل أربعني قربًا. 

تأويله بحمله عىل اخلصوص أيضًا.

أهنا سكن هلم  الصالة عليهم  ثبت يف  ما  بدليل  به هلم فمسلم  االنتفاع  أما 
أن نفس  ارتياب غري  القرآن مثلها يف ذلك بال  الكتاب، فتالوة  ورمحة بشهادة 
حتديده األربعني مل يقم عليه برهان قاطع))) ولعله أن يكون مقيسًا عىل ما ثبت يف 
السنة من حتديد اجلوار بأربعني بيتًا)))، لكن يف رمحة اهلل الشاملة وفضله العظيم 

))) حممد بن عيل بن حممد بن أمحد بن عبد الباقي النزوي العقري من علامء القرن التاسع اهلجري من 
أشياخه العالمة صالح بن وضاح املنحي وورد بن أمحد البهلوي وحممد بن عبد اهلل وعبد اهلل بن 

مداد.
املشهورين يف زمانه وله أجوبة كثرية يف األثر وله مؤلفات عديدة  العلامء  الباقي من  وابن عبد   
ضاعت فمن كتبه املفقودة كتاب يف األصول يف قطعتني وكتاب املراقي وله أجوبه نظمية وأرجوزة 

يف الفقه تشتمل عىل أكثر من مخسة وسبعني بابا يف األديان واألحكام وأمر اخلالفة.
والبن عبد الباقي ولد فقيه أسمه أمحد وكان من علامء زمانه والقدوة يف أوانه وله جوابات متفرقة   

يف الفقه.
فيها  تويف  التي  السنة  تعذر معرفة  العارش وقد  القرن  الباقي يف  بن عيل عبد  العالمة حممد  تويف   

بالتحديد.

))) يف أ: قاهر.
))) عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: يا رسول اهلل ما أحق أو ما حد اجلوار؟ قال: أربعون دارا« ويف 
إىل  باجلار  السالم  عليه  جربيل  »أوصاين  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عنها:  اهلل  ريض  عنها  أخرى  رواية 

أربعني دارا عرشة من ههنا وعرشة من ههنا وعرشة من ههنا وعرشة من ههنا«.
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب الوصايا باب الرجل يقول ثلث مايل إىل فالن يضعه حيث   
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ما ال حيىص بعد وال حيرص بحّد))) وال يضبط بقياس، وال حييط به فهم الناس، 
ألنه كالم عىل حمض الفضل والكرم وذلك ما ال غاية له فكأين أميل فيه))) إىل 
عدم احلرص))) ألنه هو األليق بأفضال امللك املتفرد بنعوت الكامل، وإن تعدوا 
نعمة اهلل ال حتصوها ثم ال خيفى أن اإلمجاع دليل يأبى النزاع عىل أن الشقي يف 
حكم  يف  جاء  ما  لربهان  األعامل  من  غريه  وال  القرآن  تالوة  تنفعه  ال  احلقيقة 
القرآن، من رصيح البيان، يف غري موضع فيه))) وإن خالفنا يف ذلك من ال نعتد 

به من املخالفني فشنعتهم)5) يف غريه أعظم واهلل هبم يعلم.

إنام  اآلخرة  يف  كله  اخلري  وجممع  الربكة  ومد  الرمحة  فيضان  أن  شك  فال 
ألهل  ال  اليمني،  أصحاب  من  أو)))  املقربني  السالفني  من  املؤمنني  للمحقني 
غاّم  إال  به  يزدادون  ال  أولئك  الكافرين  الفسقة  من)7)  أو  املرشكني  من  املشيئة 
عنهم  وانغلقت  احلجاب،  دوهنم  رضب  قد  نكااًل،  واآلخرة  الدنيا  يف  ووباال 
األبواب، وتقطعت هبم األسباب، »قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال 

يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى)))«، ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

أراه اهلل وما خيتار للموىص إليه أن يعطيه أهل احلاجة من قرابة امليت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم 
جريانه ))/)7)، رقم )9)))).

))) يف د: بجد.
))) يف أ: به.

))) يف د: احلرض.
))) يف ج: يف غري موضوع لعله موضع فيه.

)5) يف النسختني: أ، ب: فشعتهم.
))) يف ج: و.

)7) يف النسختني: أ، ب: عن.
))) فصلت ))
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ۆ ۈ ۈ ٴۇ)))﴾، و﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)))﴾.
وال دليل يف هذا عىل أن زيارة من مات عىل الفسق والفساد من أهل القبلة 
وتالوة القرآن عليه ال جتوز أو ال تنفع ألن أمر اهلالك يف اآلخرة غري))) مقطوع 
به عىل أحد ولو مات عىل فسقه منهمكًا يف ّغيه بالكبائر املوبقات مجيعًا فاهلل أوىل 
به وهو أدرى بام عنده فيه إنام الرباءة منه بالظاهر))) يف األحكام الدنياوية ال غري 
إلقامة احلدود والرشائع فقط، ومتنع الرباءة احلقيقية منه إمجاعًا، واجلزم بأنه يف 
النار يف اآلخرة أو بأن اهلل ال يرمحه ومن أخلق)5) عليه بذلك هلك إال من ثبت 
له حكم حقيقة يف كتاب اهلل تعاىل أو عىل لسان رسول اهلل أو نبي من األنبياء))) 
وإال فاملكلفون طرًا مستوون يف منع حكم احلقيقة من أحكام اآلخرة ال جيوز 

))) اإلرساء )7
))) غافر ))

))) يف د: عىل.
))) تنقسم الوالية والرباءة إىل ثالثة أقسام: والية احلقيقة وبراءة احلقيقة ووالية الظاهر وبراءة الظاهر 

ووالية اجلملة وبراءة اجلملة.
أما والية احلقيقة فهي والية كل من أخرب عنه اهلل تعاىل يف كتابه بالسعادة ومدحه كاألنبياء والرسل   
واملالئكة والصاحلني من عباده كمؤمن آل فرعون والرجل الذي جاء من أقىص املدينة ولقامن 

وذي القرنني وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران أو أخرب نبي من أنبياء اهلل أنه من أهل اجلنة.
وبراءة احلقيقة كذلك من أخرب اهلل تعاىل عنه من أهل الكفر كقوم نوح وقوم هود وصالح وفرعون   
وهامان وإبليس وأيب هلب والفسقة الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون أو أخرب عنهم نبي 

من أنبياء اهلل فهؤالء من جيب أن تتوالهم عىل احلقيقة أو تربأ منهم عىل احلقيقة.
املوافقة يف  الوفاء يف األقوال واألفعال وعلمت منه  أما والية الظاهر فإن كل من شاهدت منه   
االعتقاد فهو الذي عليك أن تتواله ومن شاهدت منه املخالفة للمسلمني يف األقوال واألفعال 

واالعتقاد فعليك أن تتربأ منه.
أما والية اجلملة فإن عليك أن تتوىل كل من تواله اهلل ورسوله واملؤمنون وأن تتربأ من مجيع من   

برئ اهلل منه ورسوله واملؤمنون إىل يوم القيامة. )حممد بن شامس(.
)5) يف أ: خلق، ويف ج: حلف، ويف د: خلق.

))) يف ج: أنبياء اهلل.
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القطع باحلقيقة يف والية أحد منهم وال الرباءة منه أبدًا فكلهم حمتمل ألن تشتمله 
العناية وحتف به الرمحة، وتصيبه املغفرة يف يوم يغفر اهلل فيه ملن يشاء ويعذب من 
يشاء فال أمان من مكره وال يأس من رمحته أبدًا ومع هذا فال ينبغي أن خيتلج 
بقلب ذي بال إال أن الويل))) والفاضل أوىل بالرب واإلكرام عىل حال يف حياته 
ومن بعد وفاته ألن الكافر والفاسق ال كرامة له من حيث الدين أصاًل وإن جاز 

بره ملعنى آخر مع صحة النية وسالمة العقيدة كام مىض.

وعندي أن ضابط جواز الزيارة بالقرآن يف أهل القبلة أن جيوز يف كل من 
الصالة  منعت  من  كل  من  ويمنع  أمجعني،  موتاهم  من  عليهم  الصالة  جازت 
عليه إذ ال كرامة له يف رأي وال دين، أم جيوز أن جيعل نافلة يف من منع الواجب 
منه إين ال أدري ذلك يف حني، وال جدوى بام حيتمل فيه))) لعدم جواز القطع 
منهم وتنزهيه  منعه  أرى غري  املرشكني وال  الكل حتى  فذلك عموم يف  هبالكه 
عنهم تقديسًا جلالله، ومغاالة))) بجامله، وصونًا لكامله عن دنس قوم كافرين 
أعداء له خصمني فأهله غر))) سفرة كرام بررة، ومقره صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة وكفى ملن أنصف بالربهان املوجود من منع الصالة عليهم يف الشهود، 

وما هي إال قرآن وتكبري وتسبيح بال ركوع وال سجود.

وإال  طويل،  مبلغ  والقياس  الرأي  يف  فهو  قويل،  من  هذا  }صّح)5){  فإن 
النظر أدنى إىل  الرأي ما أبرصه كل جهبذة))) نحرير فإنني يف  فليورد عليه من 

القصور أو التقصري.

))) يف د: املوىل.
))) يف ج: له.

))) يف أ، د: ومعاالة.
))) يف أ: عر.

)5) سقط من: ج.
))) يف ب: جهيذة.
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وأما تالوة القرآن للزيارة أو غريها باألجرة فمختلف يف جوازها وجواز أخذ 
األجرة عليها ألهنا من عمل الطاعة، كتعليم غري املفرتض من القرآن والعلم، 
وقد رفع القولني فيها شيخنا))) املاهر أبو نبهان رمحه اهلل واجلواز عندهم أشهر، 
جواز  عىل  أيضًا  به  يستدل  ما  بجوازها  األثر  ترصيح  ويف)))  أكثر،  به  والقول 
يف  هو  بام  أو  الطاعة  بعمل  األجرة  اقرتان  ألن  أجرة)))  بغري  الزيارة  يف  التالوة 
األصل من العبادة ال فائدة به يف أصل اإلباحة وال معنى لكونه قاعدة للجواز 
أصاًل وحمال أن جتوز األجرة يف عمل باطل ال جيوز إال ألجلها ألنه من بذل))) 
}ال)7){  املال لغري معنى ويف ذلك إضاعته)5) وتبذيره كال بل الصحيح ألنه))) 
املؤجتر  النتفاع  ال  وجازت  الوصية)))  به  ثبتت  ولذلك  اجلواز  من  له  خمرج 
}بتالوة)9){  باألجرة لغري معنى وإنام هو ملعنى طلب الوسيلة والفضيلة تربكًا 

القرآن)0)) العظيم واستدرارًا للرمحة بتالوته.

وللمويص يف ذلك)))) أجره بحسب نيته الصاحلة إن وفق هلا ولوال احتامل 
أجره هبا وكوهنا له من باب الطاعة ألبطلها السلف واخللف مجيعًا وآثارهم كلها 

))) يف أ: شيحنا.
))) يف ج: يف.

))) يف ج: أجر.
))) يف د: بدل.

)5) يف د: إصاعته.
))) يف ج: أنه.

)7) سقط من: أ، د.
))) راجع تعريف الوصية يف هامش اجلزء احلادي عرش.

)9) سقط من: ج.
)0)) يف ج: بالقرآن.

)))) يف د: بذلك.
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الوصايا هبا مشحونة حتى ال  دالة عىل غري ذلك ألهنا باجلواز مقرونة وثبوت 
ها  عليه  النقل  رصيح  إيراد  عن  }غني))){  لشهرته  فإنه  دافع  وال  نكري))) 

هنا.

وجلوازها يف األصل جازت الوصية هبا وجلواز الوصية هبا يف احلكم جازت 
ما هبا  للمؤجتر أخذ األجرة عليها عىل  األجرة وجلواز عقد األجرة هبا جاز))) 
من االختالف، فهي مقدمات مستلزمة بعضها لبعض وبصحة))) بعضها يعلم 
صحة اآلخر طردًا أو عكسًا وبفساد بعضها يفسد كلها إال األجرة إذا مل جتز عىل 
قول من يرى منعها يف عمل الطاعة فمنعها ليس بعلة يف جواز التالوة للزيارة 
وال يف جواز الزيارة هبا بغري أجر)5) إن وجد املتربع هبا نافلة من ويص أو وارث 
فيام  جتزي)))  فال  الطاعة  أجر عىل  أخذ)7)  بنفس  مقرتنة  العلة  أجنبي ألن)))  أو 

سواه خللوه عنها.

وهبذا اعرف)9) قطعًا أن التالوة يف الزيارة ملجرد العبادة أو الطاعة أو التربك 
بالقرآن أجوز وأجل وأوىل وأوسع وأفضل وأزكى من القراءة باألجرة ملا ثبت 
منها  خللوه  عنها  جترد  فيام  يصح  مما  نعلمه  ال  الذي  االختالف  شبهة  من  فيها 
وكوهنا للزيارة ال يمنع من إرادة وجه اهلل تعاىل هبا كام تبذل الصدقة هلل ويوصل 

))) يف ب: تكري.
))) سقط من: أ، ج، د.

))) يف د: جازت.
))) يف ج: ولصحة.

)5) يف ب: أحر.
))) يف أ، ج، د: ألنه.

)7) يف أ: أخد.
))) يف أ: جتري.

)9) يف ج: عرف.



((7 الرد على ال�سيخ محيي الدين بن �سيخ مفتي ال�سافعية في زنجبار

الرحم هلل ويقرى الضيف هلل إىل غري ذلك من األعامل.

فالعاقل والدين ال يظن به أن يريد غري اهلل سبحانه ال يف أصل الزيارة وال 
يف نفس التالوة وال يف غريمها واملؤمن))) حممول يف دينه عىل حسن الظن به ما 

أمكن فجاز.

القرب  أو  امليت  عند  القرآن  يتىل  أن  فيكفي  أجرة  لغري  الزيارة  كانت  وإذا 
الكريم،  له خالصة لوجهه  العبادة وإرادة وجه اهلل تعاىل فقط فتكون  ملجرد))) 
وهبا فريجى للتايل واملتلو عنده أجر))) اهلل وثوابه اجلسيم إن كانا))) من أهل ذلك 
أعظم  ألنه  أوىل،  عليه  قدر  ملن  وهو  العميم)5)،  اهلل  فضل  من  ألهله  فهو  وإال 
وأعىل، إذ))) مل يرد به غري وجه املوىل مع التجريد عن نية الزيارة وغريها للعبيد، 
تعظياًم للموىل املجيد، أن يكون له يف إقباله عليه ملالحظة مجاله يف دهشة جالله، 
ال خيطر غريه بباله، أم تظن أنه هبذه النية ال نفع به يف الزيارة كال بل هو األوىل.

دليل  اهلل  شاء  ما  أو  بيتًا  أربعني  إىل  جاوره  ومن  امليت  ينفع  ألنه  وقوهلم: 
للزيارة  به  النية  بقصد  ال)7)  التالوة  بركة  بمجرد  مأمول  النفع  أن  عىل  واضح 
حلصول املنفعة به ملن مل يقصد زيارته به من املجاورين وهو الصحيح ال غريه 

فيام عندي.

))) يف أ: واملحمول.
))) يف أ: بمجرد.

))) يف ب: أحر، ويف ج، د: أجرا.
))) يف ج: كان.
)5) يف د: العيم.

))) يف ج: إن.
)7) يف ج: وال.
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ولو أن موصيًا أراد بتالوة القرآن عنه بداًل))) منه ليكون له أجره لكان وجهًا 
يف احلق سائغًا كام جازت الوصية باحلج والصيام وغريمها من األعامل فاشرتط 
مع ذلك أن تكون التالوة عند قربه طلبًا للتربك به مجعًا))) بني نيتني صاحلتني مل 
القوم يف  لبعض  يمنع من رشطه، وال جيوز أن خيالف يف وصيته إال عىل قول 
أصله فأقره الشيخ أبو سعيد رمحه اهلل يف حكمه فكان رأيًا وإن))) كان العمل يف 

األكثر بغريه.

وبعد تقرير اجلواز يف هذا كله فأعلم أين أذهب إىل أن ترك تالوة القرآن ملعنى 
الزيارة أفضل من استعامهلا وأعدل من غري تعنيف ملن رأى أو عمل بغري ما أرى 
وما ذاك إال أين أعلم يقينًا وأعتقد جزمًا أن خري األمور وأوالها باالقتداء والتبع 
البدع، وأصفاها من كدر اخلدع ما كان عليه رسول اهلل  وأبعدها عن شوائب 
ملسو هيلع هللا ىلص والقرن الذي يليه من صحابته والسلف أيضًا الصاحلني ألهنم وال شك هم 
أعلم بالصواب وفيهم النبوة والكتاب فاحلق يؤخذ عنهم ويعرف هبم ويصدر 

منهم.

وقد مات أبناء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من قبله وتقدمه أيضًا بعض من شهد له باجلنة 
من أزواجه وقرابته وأفاضل صحابته فهل سمعتم يا معارش املسلمني أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجع لزيارهتم القراء أو جعل عليهم املدارس أو سّن عليهم التالوة من 
فعله بنفسه أو أحد من غريه أو أمر به أو دل عليه من يف عرصه أو كان ذلك من 

عمل صحابته أمجعني، أو رأي لبعضهم يف حني.

))) يف د: بتالوة القرآن يتىل.
))) يف ب: مجيعا.

))) يف د: فإن.
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كال بل ال خرب))) وال حديث وال أثر، أم هذه وحدها عىل االنفراد سنة مل 
تذكر ولن يصح مثل هذا بإمجاع، أم تراهم جهلوا ما عمله من سواهم أم قرصوا 
عن فعل األفضل واألكمل، وقام به من عداهم كال بل النهج السوي ما هم عليه 
وطريق اهلدى ما سلكوه أو أمروا به أو أشاروا بداللة إليه وكأن هذا }كان))){ 
يف عرصهم مل يكن شيئًا مذكورًا، فلذلك اختذوه مهجورًا، فال سؤال عنه حيكى 

وال حديث فيه يروى وال سنة فيه تقتفى)))، هذا ما منهم إلينا قد تناهى.

أيضًا فقد أمجع أهل القبلة عىل زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص والتسليم عليه وعىل الشيخني 
لديه ومل تثبت زيارته بتالوة القرآن عليه وإنام هي سالم ودعاء وحتيه وثناء تشبه 
ما يروى عنه من قوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا مر بمقابر املسلمني)))، ولو أن التالوة عىل ميت 
أفضل، أو هي سنة تستعمل، لكان ذلك له أحق وأوىل، بأن جيتمع عليه ويدعا 

كل مؤمن ومؤمنة إليه كام أمجعوا عىل الصالة والسالم)5) عليه.

ومل نجد سنة تروى فيه ثم عن األسالف فيام وجدنا من آثار أصحابنا وأهل 
اخلالف، وإن مل تكن التالوة سنة له مع عظم قدره فأنى تصح دعوى ذلك يف 
غريه، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »خري القبور ما درس))) »ولو أن اخلري)7) هلا أن جتعل متعبدًا، 

))) سبق التعريف بمصطلح اخلرب يف اجلزء الثالث.
))) سقط من: ج.

))) يف ج: تقتفا.
))) يشري إىل ما يروى عنه ملسو هيلع هللا ىلص عندما خيرج للبقيع كان يقول: »السالم عليكم دار قوم مؤمنني ويرحم 
اهلل املستقدمني منكم واملستأخرين وإنا بكم إن شاء اهلل الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد«. 

واحلديث تقدم خترجيه فراجعه.
)5) يف د: والالم.

))) قال يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس: )/77) رقم: 9))).
»خري القبور الدوارس« هذا مشهور عىل األلسنة وليس معناه بظاهره صحيحًا فإنه يسن أن جيعل   
عىل القرب عالمة ليعرف فيزار كام وضع رسول ملسو هيلع هللا ىلص حجرًا عند رأس عثامن بن مظعون: »أتعلم هبا 

قرب أخي«. واحلديث مل أجد خترجيه يف يشء من كتب احلديث.
)7) يف أ، د: اخلرب.
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أو تتخذ مزارًا ومشهدًا، لدل عليه ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يأمر بدرسه ألن جعل األوقاف له 
لقراءة القرآن عليه تدل عىل عكسه ألهنا من باب عامرته والتنويه بمكانه وبقعته، 
وإن كان قربه ملسو هيلع هللا ىلص كذلك فإنه خمصوص بذلك، ألن »من زاره ميتا كمن زاره 

حيا)))«، وألن »من حج ومل يزره فقد جفاه )))« وال يشء من هذا لغريه بإمجاع.

عن  والنهي  بدرسها  األمر  يف  ما  بدليل  للعبادة  جتعل  مل  فاملقابر  وباجلملة 
الصالة فيها من إفادة وكفى بام))) سبق، من تفصيل القول يف اجلواز بام يغني))) 
عن الزيادة فانظر إىل ما قلناه يف هذا اجلواب واعرضه عىل حكم حمكم الكتاب، 
الرأي يف موضع  وصحيح  اإلمجاع،  يف  ثبت  وما  وسنة }النبي)5){ األواب، 

النزاع، من أثر صحيح، أو قياس نجيح.

فإن جتد منه هدى، فخذ به معتمدًا، وإال فدعه ملا هو أهدى، فإنه بك أوىل، 
وال بد من التنكب عام زاغ عن احلق يف قصده لعدم رشده، واهلل يعلم أين مل أرد 
غري قصد سبيله، واتباع دليله، فإن هداين له فمن فضله وهو بالفضل أوىل، وإين 

ألرجو منه ذلك وهو نعم املوىل.

))) حديث من زارين ميتا كمن زارين حيا تقدم خترجيه يف اجلزء الثالث.
النعامن بن شبل  ابن عدي رواه  قال  فقد جفاين« موضوع كذا  يزرين  فلم  ))) - حديث: »من حج 
متهام.  النعامن  بن هارون: كان  قال موسى  الذهبي:  قال  اهلل عنهام.  ابن عمر ريض  الباهيل عن 

وقال ابن حبان: يأيت بالطامات.
نقد  يف  االعتدال  ميزان  يف  والذهبي   ،)(((( رقم   ،7(/(( املجروحني  يف  حبان  ابن  أخرجه   
رقم   ،((7/(( احلثيث  كشف  يف  العجمي  ابن  سبط  ورواه   ،)9(0( رقم   ،(9/7( الرجال 

)0)(، والعجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ))/0))، رقم 0)))).
))) يف د: كام.

))) يف د: يعني.
)5) سقط من: د.
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ثم تبني باملقايسة ما بني منهج األسالف)))، وما يف زمانك من كثرة اإلعتساف 
لتعلم ما عليه هؤالء األراذل، من تعاطي املنكرات والرذائل بجعل البدع سننًا 
اختاذها))) هلم سننًا، قد استحوذ عليهم الشيطان واحتنكهم وأوقعهم))) بحبائل 
مكائده فأمسكهم ال يعرفون حقًا، وال يتبعون صدقًا، وال يميزون صالحًا من 
فساد، وال يسألون عام جهلوه أهل العلم من العباد، أولئك هم أكثر من ترى 
يف البالد، قد صار لدهيم املعروف منكرًا واملنكر معروفًا فدعهم إىل غريهم فال 

مطمع يف خريهم، وال تك لك فيهم أسوة، فام هم ألهل احلق قدوة.

واهتام  املحقني،  باخللف  واالهتداء  الصاحلني،  بالسلف  باإلقتداء  وعليك 
أنك يف كل  باليقني  تعلم  الدين، حتى  والتثبت يف  اللبس،  النفس عن مظنة))) 
فإنه احلق ال مرية  تابع هلدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومقتفيه  أقوالك،  أحوالك ومجيع 

فيه.

وإن زلت بك عن طريقهم القدم فارجع إىل ربك بالتوبة والندم، وأكثر إن 
استطعت من البكاء والترضع واالشتكاء واالعرتاف بالذنب مع االلتجاء إىل 
الرب باستشعاره صحة االفتقار ودوام اخلضوع)5) واالضطرار، وإظهار املذلة 
ينظر  أن  فعسى)))  عليه  بالكلية  واإلقبال  إليه،  بالتبتل  واالنقطاع  واالنكسار، 
بعني رمحته إليك فيتوب)7) بفضله عليك فهو))) الذي يقبل املخطئ عىل ما به إن 

))) يف ج: اإلسالم.
))) يف أ: احتادها.

))) يف أ: وأوقفهم.
))) يف أ: مطنة.

)5) يف ب: اخلصوع.
))) يف د: فغسى.
)7) يف أ: فيثوب.

))) يف د: فهي.
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رجع إليه مطيعًا، وهو الذي يغفر الذنوب مجيعًا.

اللهم أنت تعلم بحايل، ومنك وإليك مقايل، وعليك))) دائاًم اتكايل وأنت 
أعلم مني بصالحي، وأدرى بام))) فيه فالحي، ال زالت عوائد إحسانك مسداة 
إيّل وما برح))) فضلك سائغًا عيّل مع قلة عميل، وكثرة خطاياي وخطيل حتى 
زليل  من  استغفرك  أنا  فها  وامتنانك  يب  لطفك  وجرأين)))  إحسانك،  أنطقني 

وأسألك ما هو خري عندك يل)5).

وقد وجهت))) إىل بابك الكريم أميل غري مقتنع من فضلك)7) العظيم بمبلغ 
آمايل وأنت اخلبري بحايل، يا خري مسئول، وأكرم مأمول، واحلمد هلل كام هو أهله 
يف االبتداء واخلتام وعىل رسول اهلل وآله أفضل الصالة والسالم، واحلمد هلل عىل 

الكامل والتامم.

  

))) يف ب: عليك.
))) يف أ، ب: ما.
))) يف ب: يرح.

))) يف د: وجزاين.
)5) يف د: وأسألك خري ما هو عندك يل.

))) يف د: وجبت.
)7) يف د: غري مقتنع بفضلك.
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ٱ ٻ ٻ ٻ

احلمد هلل وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى أما بعد: فهذه مسألة يف 
أخذ اخلراج من الساحل وتنقسم إىل فصول:

الف�سل الأول
في قعد ال�ساحل اإذا احتاج الإمام اإليه

ثبوهتا وال  التي ال جيتمع عىل  النظرية االجتهادية  الفروع  وهو من مسائل 
عىل بطلها وإنام يرجع فيها إىل النظر واستنباط األثر.

}قال  سامل  بن  وحبيب  الصبحي  العالمة  الشيخان  ذلك  يف  اختلف  وقد 
يف حمل النظر  الثاين  القول  هذا  فكان  الصبحي وحبيب بن سامل))){ بجوازه 

وإن مل خيرج من الصواب بدين فعسى أن يلحق باألثر.

ال  والفقهاء  تفعله  األئمة  كانت  القعد  هذا  أن  حبيب  الشيخ  رفع  وفيام))) 
تنكره وإن صح هذا فهو احلجة القيمة والربهان الواضح لكن الصبحي رصح 

إىل ذلك وكان أكثر فقها وأعظم قدرًا وهلذا شك الناس يف هذه املسألة.

))) سقط من: أ.
))) يف أ، ب: وفيهام.
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واحلق أن ال يرد قوله ما مل خيالف األصول الثالثة وبيان))) الفروع الثالثة 
فإن جاز أن يشبه))) شيئا منها مل جيز أن خيّطأ قائله والعامل به ووجب إحلاقه به 
يف احلكم بام يشبهه يف املعنى))) ألن ما أشبه اليشء فهو مثله بإمجاع فهو يف حمل 

النظر ملن رام االستنباط له من دالئل األثر.

أحد  من  البحر ال ختلو  التي هي حريم  الساحل  هذا  أرض  فإن  وباجلملة 
بعضهم  به  رصح  كام  املوات  بأحكام  هلا  وحيكم  مواتا  تكون  أن  إما  وجهني: 
وإنام ترصف األيدي واألحداث عنها خمافة الرضر نظرا يف املصالح فعىل هذا 

فقعدها))) غري جائز.

وإما أن تكون موقوفة وقفا حكميا ينتفع هبا املسلمون آخر بعد أول فتشبه 
بذلك حكم الصوايف)5).

وأرض بيت املال من حيث إهنا موقوفة للمصالح غالبا واملنافع اإلسالمية 
فتجوز أن تلحق هبا يف احلكم ألن ما أشبه اليشء فهو مثله بإمجاع وهبذا االعتبار 
فيها وقد ثبت من قول  النظر  جيوز قعدها واإلمام أوىل بمصالح اإلسالم وله 

بعض الفقهاء أهنا وقف عىل معنى اإلباحة لالنتفاع هبا كل واحد.

األمالك  باب  من  هي  وليس  والنظر  االجتهاد  املسألة  أصل  أن  خيفى  وال 
هذه  يف  امللك  ثبوت  لعدم  له  أوقفت  عام  وقفها  تبديل  جيوز  ال  التي  املوقوفة 

األرض املذكورة وهلذا قلنا: إن توقيفها حكمي فقط.

))) يف ب: ببيان.
))) يف أ، ب: تشبه.

))) يف أ، ب: يشبه باملعنى.
))) يف أ: قعدها.

)5) تقدم تعريف الصوايف يف هامش اجلزء السادس.



((7 ر�سالة في اأخذ الخراج من ال�ساحل

حكمه  يف  الوقف  أشبه  وإنام  حقيقة  بوقف  ليس  أنه  فيه  القول  وتلخيص 
فثبت له حكم الوقف واسمه عند بعض ولوال ثبوت حكم الوقف له جلاز أن 
حيكم بملكه من إحياء باملاء أو عمره بالبناء وملا مل يكن كذلك يف هذا القول أشبه 
الوقف وأعطي حكمه فلم يبق فرق بني الوقف امللكي وهذا الوقف احلكمي 
إال من حيث الوضع فليتأمل إنه بحث غريب وقاعدة مل ترشح كذلك ونعلم 
أن أكثر الناس جلهلهم هبا وفرط غباوهتم عنها ال يساملوننا عىل ذلك إذ مل جيدوه 
نصا كذلك))) عن الشيخ فالن فعسى أن نورد هلم من األثر ما يشهد بذلك فهاك 

من كتاب بيان الرشع: 

مسألة: 

عن حريم البحر من حيث يمد وكذلك بعد املوضع الذي يمد إىل أربعني 
ذراعا))) بعده.

قال: معي أن ذلك مباح لالنتفاع به وال جيوز منعه.

له  هل  فيه  معه  يسكن  أو  يسكنه  أن  آخر  فأراد  بناء  فيه  بنى  فإن  له:  قلت 
منعه؟.

قال: أقول: يؤخذ الباين بكرسه وال يعمره أحدمها.

قلت له: فإن مل يؤخذ بكرسه هل له أن يسكنه أعني الباين له؟.

قال: معي أنه ال جتوز له اإلقامة عىل ما يؤخذ به ولو مل يؤخذ به. انتهى.

املوات  فإنه قد أخرجه عن حكم  يا معارش املسلمني يف قوله هذا  فانظروا 

))) يف ب: جيدوه كذلك نصا. 
))) راجع تعريف الذراع ومقداره بالقياس احلديث يف هامش اجلزء التاسع. 
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إذ ال قائل: إنه بعد البناء فيه واإلحراز له وثبوت اليد فيه أنه يؤخذ بكرسه وال 
يصلح له متلكه))) وسكونه وهذا احلكم ال يصح إال إذا ثبت أنه وقف.

وحكم إحيائه باملاء يكون عىل هذا القول كذلك قياسًا ال حفظًا وهذا يفيد 
أهنا أرض موقوفة بال شك عند من أبرص معاين األثر وقليل ما هم.

إن الصبحي قد رصح بنفس التوقيف وإن كان يذهب إىل منع القعادة كام 
سبق وهذا نص كالمه من كتاب اللباب))): 

مسألة الصبحي: يف حريم البحر بعد استفراغ مد مائة من مجيع النواحي من 
بندر))) وغريه وقد جاء األثر أن حريم البحر مخسامئة ذراع، وقيل: أربعون ذراعًا 
ثم الطريق ثم البيوت وقد جاء األثر بإباحة مجيع الناس يف هذا احلريم جلميع 
فيه وهو  بناء احلدث  قعادته وال كراؤه وال  منافعهم ومرافقهم ال جيوز ألحد 

موقوف إىل يوم القيامة. انتهى.

فقد ثبت توقيفه قياسًا وحفظًا لكن بقي النظر فيه من وجوه أخرى فيقال: 
من أين ثبت توقيفه كذلك وليس يف الكتاب وال يف السنة وال اإلمجاع ما يدل 
}هنالك)5){ وقفها  ثبت  التي  األمالك  من  كأنه  }ال))){  وهو  ذلك  عىل 
عليه وهذا  الدليل  لعدم  نظر  إىل  حيتاج  هذا  عىل  بالتوقيف  }فنفس))){ القول 

إشكال واضح؟.

))) يف أ، ب: متلك.
))) كتاب لباب اآلثار الواردة عىل األولني واملتأخرين األخيار تأليف السيد الفقيه مهنا بن خلفان بن 

حممد البوسعيدي وقد سبق التعريف بالكتاب يف هامش اجلزء الثاين.
))) راجع تعريف البندر يف هامش اجلزء السادس.

))) سقط من: ج.

)5) سقط من: ج.
))) سقط من: أ.
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وإثباته  البحر  حريم  بحكم  القول  نفس  إن  فأقول:  عنه  أجيب  أن  ولعيل 
اإلسالمية ال غري وال  املصالح  نظرًا يف  الفقهية  اإليالة  باب جمرد  من  وإنام هو 
أصل له غري جمرد االستحسان والنظر يف املصالح العائدة عىل املسلمني ورصف 
املضار عنهم)))، ويف مثل هذا املوضع يقال: ما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل 

حسن))).

ومع اتفاقهم عليه فقد اختلفوا يف حتديده من أربعني ذراعا إىل مخسامئة ذراع 
إىل  أقرب  والقرى  البلدان  ذراع يف  والقول بخمسامئة  كفاية  باألربعني  أن  عىل 

الرضر بأهلها كام يعرف باملشاهدة.

وانظر إىل قوة جراءهتم يف أحكام اإليالة والنظر أن جعلوه حكاًم ثابتًا ووقفًا 
الزما وعارضوا به األصلني املجتمع عليهام))) أن األرض هلل فمن أحيا مواتًا فهو 
له))) وذو اليد أوىل بام يف يده وألحكام اإليالة والنظر يف املصالح اإلسالمية ودفع 

))) يف ج: عنه.
))) حديث ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن تقدم خترجيه يف هامش اجلزء األول. 

))) يف األصل: عليها.
))) عن عروة بن الزبري مرساًل ويف بعض الروايات موصواًل عن سعيد بن زيد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»من أحيا أرضا مواتا ليست ألحد فهي له وال حق لعرق ظامل«.
قال عروة: العرق الظامل الرجل يعمر األرض اخلربة وهي للناس قد عجزوا عنها فرتكوها حتى   
خربت. ويف الباب عن جابر بن عبداهلل وعمر بن اخلطاب وعائشة وسمرة وابن عباس وعوف 

ريض اهلل عنهم.
أحيا أرضا مواتا ))/)))، رقم  باب من  املزارعة  البخاري يف صحيحه كتاب  اإلمام  أخرجه   
 ،)(07( رقم   ،(7(/(( املوات  إحياء  يف  باب  اخلراج  كتاب  سننه  يف  داود  وأبو   ،)(((0
والرتمذي يف سننه كتاب األحكام باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات ))/)))، رقم )7))(، 
واإلمام مالك يف املوطأ كتاب األقضية باب القضاء يف أمهات األوالد ))/))7، رقم ))))(، 
والدارمي يف سننه كتاب البيوع باب من أحيا أرضا ميتة فهي له ))/7))، رقم 07))(، واإلمام 
أمحد يف مسنده ))/)0)، رقم 0))))(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب إحياء املوات باب 
من أحيا أرضا ميتة ليست ألحد ))/)0)، رقم 5759(، وابن حبان يف صحيحه كتاب إحياء 
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املضار أبواب عظيمة يف القواعد الفقهية اعتمدها الفقهاء وأثبتها السلف.

ومعنى اإليالة بكرس اهلمزة والياء املثناة من حتت وجتوز بالباء املوحدة: هي 
}نظر))){  بحسب  للمسلمني  النظر  جمرد  املوضع  هذا  يف  هبا)))  ويراد  السياسة 
يثبت من الكتاب وال يف السنة كحريم البحر  مل  املصالح }ودفع املضار))){ فيام 

وغريها. واألفالج والطرق واملنازل }والنخل))){ والشجر 

الغائب)5)  زوجة  طالق  ومسألة  بقوليها  املفقود  مسألة  اإليالة  أعظم  ومن 
ونحوه إذا ادعت الرضر ومل يكن له ما ينفق عليها فقد))) أباها الصبحي أيضا كام 
أبى جواز هذه املسألة وجرت بينه وبني الشيخ الغافري)7) حماورة يف ذلك حتى 
قال له الشيخ خلف يف ذلك: أترى أن األحكام كلها قد أنزلت يف سورة املائدة 
وقد أجاز ذلك الشيخ نارص بن أيب نبهان وغريه وما }هي))){ يف األصل إال من 
هذا الباب الذي نحن بصدده فإنه باب عظيم وركن كبري يف األديان واألحكام 

مجيعا.

اإليالة  باب  من  هو  إنام  وثبوته  البحر  بحريم  القول  نفس  أن  عرفت  وإذا 
والنظر واالجتهاد يف املصالح فقط فكذلك ثبوته عىل وجه اإلباحة لكل أحد إنام 

يف  والبيهقي   ،)957 رقم   ،(5(/(( مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)5(0( رقم   ،(((/((( املوات 
السنن الكربى كتاب الغصب باب ليس لعرق ظامل حق ))/99، رقم )))))).

))) يف أ، ب زيادة بعد هبا: ونزيدها.
))) سقط من: أ، ج.

))) سقط من: ج.
))) سقط من: أ.

)5) راجع تعريف مصطلح الغائب يف هامش اجلزء احلادي عرش. 
))) يف أ، ب: وقد.

)7) الشيخ خلف بن سنان الغافري.
))) سقط من: أ.
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هو من باب النظر أيضا ال مما يدان بثبوته كذلك ألنه ليس من األصول الثابتة يف 
كتاب وال سنة وال إمجاع.

وإذا جاز هذا يف باب اإليالة والنظر يف مصالح اإلسالم فيجوز أيضا إثباهتا 
أن  واملسلمون  اإلمام  رأى  إذا  املال  وبيت  كالصوايف  العامة  املسلمني  ملصالح 
ذلك أصلح لإلسالم وأهله وأنه ال رضر منه عىل أحد ألن هلم النظر يف مصالح 

اإلسالم وهم األوىل بذلك واحلجة فيه.

ومجيع هذه األوجه جائزة يف باب اإليالة والنظر وكلها من باب واحد إن 
ثبت بعضها ثبت كلها وإن بطل البعض بطل الكل.

وال معنى إلبطال يشء منها إال إذا بطل حكم اإليالة يف مجيع الصور الرشعية 
وال سبيل إىل ذلك فثبت هذا الوجه ملحقا باألثر وإن قرصت عنه عبارة الشيخ 

كذلك. باملعنى  خيرج  حبيب }بن سامل))){ فإنه 

وقد يوجد يف األثر ما جيوز أن يستدل به عىل جواز ذلك أيضا من وجه آخر 
كمسألة اخلورة))) التي احتج هبا الشيخ حبيب من كتاب بيان الرشع وقد طعن 
مثبتة يف  بل هي  فيه وليس كذلك،  توجد  أهنا ال  قيل  النقل حتى  عليه يف هذا 

الباب الثاين من اجلزء التاسع والثالثني من كتاب بيان الرشع وهذا نقلها: 

مسألة: 

وعن أيب احلسن بن أمحد))) ويف اخلورة التي تكون يف البحر إذا جزر عنها 

))) سقط من: أ، ب.
))) قال يف لسان العرب )خور(: اخلور مثل الغور: املنخفض املطمئن من األرض بني النشزين.

))) الشيخ أبو احلسن بن أمحد بن أيب احلسن من ذرية العالمة حممد بن صالح العقري النزوي املتوىف 
سنة ))5 هـ وأبو احلسن من علامء القرن الثامن اهلجري مل أجد له ترمجة وافية وكانت وفاته سنة 

5)7 هـ.
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املاء جاز ملن يتملكها وإذا كان مل جيزر عنها املاء مل جيز متلكها. انتهى بلفظه.

وإذا كانت اخلورة التي جيزر عنها البحر حينًا ويمد عنها حينًا جيوز متلكها، 
فكيف ال جيوز لإلمام أن يتملك هذه األرض املوقوفة فيجعلها ملصالح اإلسالم 
فباحلري))) أن يكون اجلواز يف هذه كام ترى إىل قول الشيخ أيب احلسن هذا))) 
بيان  من  املذكور  اجلزء  من  األول  الباب  من  أخرى  مسألة  من  أيضًا  وهذه 

الرشع:

البحر حيميها قوم ويدعيها فإن كانت اخلورة جيزر  التي تكون يف  واخلورة 
عنها املاء حينا وقد يمد فيها املاء حينًا جاز ذلك ملن محاها، وإن كانت اخلورة يف 

البحر املاء دائم فيها))) أبدًا فليس يف البحر محى وال مرياث. انتهى.

وإذا جازت هذه اخلورة ملن محاها وهي مرة تكون بحرًا وتارة تكون ساحاًل 
بحسب مد البحر وجزره وكان أصل اخلواري يف هذه املسألة واألوىل أهنا تكون 
ساحاًل فقط ألهنا لو مل جيزر عنها مل جيز ملن محاها وملا ثبت أهنا تكون ساحاًل جاز 
ملن محاها فيخرج عىل هذا أن اإلمام إذا محى الساحل جاز له ذلك وثبت قعده 
}له))){ بل هو أوىل بذلك من غريه من وجوه ال ختفى وهذه مسألة ثالثة من هذا 

الباب من اجلزء املذكور من كتاب بيان الرشع: 

وعن مسابح يف البحر يصطاد منها السمك هل يصلح ألهلها أن يؤجروها 
سنة بأجر معلوم؟.

وهو من بيت علم كام تقدم ومن علامء هذا البيت نجل املرتجم له الشيخ أبو القاسم بن أيب احلسن   
بن أمحد املتوىف سنة 0)7 هـ وحفيده أبو سعيد بن أمحد بن أيب احلسن بن أمحد املتوىف سنة ))7 

هـ. 
))) يف أ، ب: فاحلري.

))) يف أ، ب: هذه.
))) يف ب: املاء فيها دائم.

))) سقط من: ج.
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ثمنها.  ويأكلون)))  أصلها  من  باعوها  شاءوا  إن  ولكن  ذلك  يكره  قال: 
انتهى.

واصطياد السمك ال يكون إال من البحر نفسه وقد ثبت هنا جواز بيعه وما 
ثبت بيعه فاإلجازة فيه بالقعد أجوز وال معنى لتكرهيها إال لعلة اجلهالة خوف 
الغرر ألن احلاصل منها ال يعلم وليس بيع األصل كذلك فكذلك مل))) تدخله 
الكراهية وثبوت هذا البيع يف نفس البحر أشكل وأبعد من جواز قعد الساحل 

بكثري.

الساحل  قعد  بجواز  ترصحيه  يف  حبيب  الشيخ  نظر  كان  املسائل  هذه  وإىل 
ونحن مل نرها خارجة عن هذه املعاين كلها فأجزنا فيها أن تلحق هبذا األثر ألهنا 
من  قررناه  فيام  فانظر  النظر  صحيح  يف  عنه  خارجة  وغري  معانيه  من  مستنبطة 
مسألة حريم الساحل فإنه خيرج من أصلني ال غري احلكم فيه وله بحكم الوقف 

كام ثبت يف مسألة اإليالة.

ملخافة  عنه  األيدي  ترصف  وإنام  املباحة  األرض  حكم  حكمه  أن  والثاين: 
وحوزه  متلكه  فيجوز  به  أوىل  فهو  منه  يشء  يف  حوز  له  ثبت  من  وكل  الرضر 

وادعاؤه.

وقد اعتمده الصبحي يف مسألة أخرى توجد))) يف كتاب اللباب وعليها))) 
مدار هذه املسائل املنقولة من بيان الرشع وكفى هبا من اإلطالة فحاصل جواز 

))) يف أ، ب: ويأكلوا.
))) يف أ: ال.

))) يف أ، ب: يوجد.

))) يف أ، ب: وعليه.
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القعد هلذا الساحل قد يدور عىل ثالث قواعد كل واحدة منهن جيوز أن تكون))) 
يف باهبا وجهًا يعتمد عليه.

القاعدة األوىل: مسألة اإليالة.

والقاعدة الثانية: التشبيه بالصوايف بعد ثبوته وقفًا.

والقاعدة الثالثة: جواز التملك واحلوز له عىل قياس مسألة الشيخ أيب احلسن 
حبيب. ومن وافقه وهو معتمد }قول))){ الشيخ 

بعض  من  بعضها  فإن)))  القواعد،  هذه  بجميع  جوازه  الرابعة:  والقاعدة 
وبعضها شاهد لبعض.

هذا  استعملوا  قد  واملسلمني  تعاىل  اهلل  أعزه  اإلمام  أن  اخلامسة:  والقاعدة 
الوجه وتوسعوا به خوف اخللل أن يقع يف الدولة بقلة املال مع ما يعانون من 

تقويم اجليوش وختريج الدول دائاًم عىل أهل البغي والضالل.

وإذا جاز ذلك عىل غري رشط الرضورة فهو فيها أرخص وأوسع بال جدال 
وقد أجلأت الرضورة إليه دفاعًا عن نفس الدولة وخمافة من اضمحالهلا وتاليش 
أمر اإلسالم، وذلك واجب عىل كل واجد باملال واحلال ألن الرضورة))) تعم 
الوجه  هذا  من  وأخذه  والبعيد  والقريب  والكبري  الصغري  وتشمل)5)  اجلميع 
أخف عىل الرعية وأسهل هلم من تناوله من سائر األموال عىل غري هذا ويف هذه 

))) يف أ، ب: يكون.
))) سقط من: ب.

))) يف أ: ألن.
))) يف أ: رضرة.

)5) يف أ، ب: ويشمل.
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القاعدة عىل اخلصوص جيوز األخذ حتى من األصول))) التي تنزل من بحر إىل 
بحر بعد دخوله حتت محاية اإلمام يف املرص.

وإن كان أهل األموال من السند))) واهلند وغريمها من األقاليم اخلارجة عن 
ملك اإلمام ألن كل من دخل املرص ودخل حتت محاية اإلمام فيجوز يف ماله ما 
جاز يف أموال الرعية بسبب احلامية احلاصلة فيه إال))) عىل قول من ال يعترب يف 
الزكاة تقدم احلامية حواًل أو فصاًل معينًا كام سيأيت إن شاء اهلل فغريها من احلقوق 
الثابتة يف اإلسالم كذلك قياسًا عليها الستواء العلة فهو أصل كبري وال  املالية 

إشكال فيه عند من أبرص احلق وعرفه وهذا موضع القول عليه.

))) يف أ، ب: األموال.
آباد من مدنه  باكستان عىل بحر عامن عاصمته حيدر  إقليم صحراوي يف جنوب رشقي  السند   (((

كراتيش وسوكور يشمل قسامن من صحراء ثار وسهل واسع يرويه هنر هندوس.
))) يف أ، ب: فيه اآلن.
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الف�سل الثاني
في جواز اأخذ الزكاة من ال�ساحل

كام جاء به األثر واستعملته األئمة، ويف األثر: أن صاحب الساحل بصحار 
كان يبعث أمينًا من عنده إىل السفن القادمة فيكتب كل ما فيها من التجارة فإذا 
بيعت األموال أخذوا منها زكاة التجارة، ومن شاء محله إىل غري عامن رخصوه 

ومل يأخذوا منه زكاته.

وقيل: إهنم كانوا ال يرون أخذ الزكاة منها قبل احلول ثم تناظروا فرأوا أهنم 
إذا باعوا جتارهتم وقلبوها يف جتارة أخرى أخذت منهم الزكاة. وقيل: إذا باعوا 
متاعهم ُأخذت منهم الزكاة. وقيل: إذا دخلوا يف املرص وبلغتهم احلامية تؤخذ 
منهم الزكاة وتقّوم عليهم السلعة واملسلم القادم بتجارته من بالد اإلسالم أو 

الرشك كله سواء.

وخيتلف))) يف أخذها منهم كذلك قبل احلول بالرضا. وقيل: باجلرب إال أن 
حيتج أحدهم بحجة فله حجته وليس عىل احلاكم هلم فتح احلجج، فإن صح أن 
ألحدهم وقتًا لزكاته أخرت إىل حمل وجوهبا كام قيل يف العامين))) وقيل: القول 

))) يف ب: وختتلف.
))) كذا يف سائر نسخ املخطوط واملعنى به غموض.
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يف ذلك قوله فإن صح أنه أقام هبذه األموال سنني يف أرض الرشك أخذ زكاهتا ملا 
مىض إن ريض بذلك ويف قول آخر: ولو باجلرب وكذا إن كانت يف بالد اإلسالم 

وصح أهنا مل تزك فالقول فيها كذلك. هذا تلخيص املسألة.

وقوهلم فيها: ال يؤخذ منها الزكاة إال بعد البيع أو حتى تقلب يف جتارة أخرى 
هو من عجائب األثر وغرائب النظر عىل أن معتمد األصحاب يف ذلك الزمن 
كان عىل هذا حتى بنوا عليه أن الدينار والدرهم ال تؤخذ))) منهام زكاة إذا بقيا 
بحاهلام الطراد القاعدة معهم أن الزكاة ال تؤخذ من هذه التجارة إال بعد بيعها 
يف قول وبعد بيعها وقلبها يف جتارة أخرى يف القول اآلخر والدينار والدرهم ملا 

مل يبع ومل تقلب عن حاهلا ال تؤخذ منه الزكاة إىل احلول بناء عىل هذا األصل.

البيع  قام  علة  وبأي  وجهه؟  وما  هذا؟  ثبت  أصل  أي  من  شعري  وليت 
والرشاء فيها مقام احلول وهذا األثر له وإن ورد األثر وكثر به القول }واحلق))){ 
الذي ال ريب فيه أهنا ال ختلو من حالني: إما أن ينتظر هبا احلول فال زكاة فيها 
قبل أن حيول عليها احلول بعامن يف محاية اإلمام وقد قيل بذلك فيها مطلقًا وإن 

خالف عمل األئمة السابقني.

وإما أن جتب الزكاة فيها بدخوهلا حتت احلامية إن كان صاحبها مل يزكها فال 
والفضة  الذهب  ينظر هبا بيع وال غريه فتؤخذ مما بلغ النصاب }مطلقا))){ من 
بحجة  املال  صاحب  حيتج  أن  إال  التجارة  من  وغريها  والدنانري  والدراهم 

فتسمع.
فهذان أصالن عظيامن وعليهام  قيمة عدل  م  تقوَّ السلع  إن  القول  ويف هذا 

))) يف أ: ال يؤخذ.
))) سقط من: ج.
))) سقط من: ج.
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البيع أو قلبه وال شبهًا يف  مدار قواعد الزكاة كلها والعدول عنهام إىل اشرتاط 
جتارة أخرى تردد واضطراب وحتريُّ ال أعرف له وجهًا يف املصالح وال شبهًا يف 

األصول وال فائدة يف النظر وإن كثر القول به كام ترى.

وأما القول بجواز األخذ مما بلغ النصاب وتقويم السلعة فإنه وإن كان كالشاذ 
من قوهلم ومل يكن هو املعتمد عليه يف زماهنم فإنه أصح يف النظر عىل قول من 
جييز أخذ الزكاة الواجبة ومل تكن محيت سنة تامة يف التجارة كام عىل مذهب من 

يرى لإلمام أخذ الزكاة إذا وجبت بنفس احلامية احلاصلة منه يف احلال.

فهام قوالن رصح هبام الشيخ أبو سعيد رمحه اهلل يف هذه املسألة قال: معي أنه 
خيرج معنى املسألة يف إمام ملك مرصًا قد حال عىل أهله أحوال مل يزكوا وزكاهتم 
يف أمواهلم فيخرج عندي يف بعض ما قيل: إنه جيوز له أن جيربهم عىل قبض ما 
منهم ألنه يف  الصدقة  يستوجب هبا جباية  التي  باحلامية  الصدقة  أيدهيم من  يف 
بعض القول لو أدرك زكاة الثامر قبل أن خترج زكاهتا ولو كانت يف الدوس أن له 
أن جيربهم عليها، ويف بعض معاين القول عندي حتى حيميهم يف الثامر منذ أوان 

غرس الثمرة إىل دراكها ويف الورق واملاشية سنة. انتهى بلفظه.

إذا دخلت يف  القول األول فاألموال املجلوبة من اهلند وغريها  وعىل قياد 
بنفس احلامية احلاصلة ألن  الواجبة منها جلواز أخذها  الزكاة  احلامية جاز أخذ 
من األموال التي مل تثبت هلا محاية من قبل كام ترى فهو األصل يف رأي الفقهاء 
من  يروا  ومل  بالساحل  املجلوبة  األموال  من  الزكاة  أخذ  جواز  عىل  املعتمدين 
الزكاة  أن  عىل  اعتامدًا  فيها  الزكاة  ووجوب  احلول  عن  أرباهبا  سؤال  الالزم 
معروفة وعىل أن من احتج بحجة مما يبطلها فله حجته ومل يروا فتح احلجج هلم 

بالسؤال ملعان ال ختفى فثبت ما قلناه.

ويف هذا الفصل ال مانع من جواز األخذ مما ينزل من بحر إىل بحر إذا كان 
يف املرص داخاًل يف احلامية.
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الف�سل الثالث

فاملسلم  القعد  معنى  عىل  الساحل  من  األخذ  كان  إن  املرشكني  أموال  يف 
الذمة ال زكاة  الزكاة فأهل  واملرشك والذمي واحلريب سواء وإن كان من وجه 
أحكام  عليه  مل جتر  من  اجلزية))) وكل  أمواهلم يشء غري  من  يؤخذ  عليهم وال 
تبع  وحكمهم  احلرب  أهل  من  وهو  بذمي  فليس  اجلزية  يؤد  ومل  املسلمني 
املسلمني  مرص  إىل  قدم  إذا  مطلقًا  ماله  من  العرش  يؤخذ  واحلريب  لسالطينهم 
كذلك يف األثر وقيل: يؤخذ منهم كام يأخذ سالطينهم من املسلمني فيام ينزل 

من أمواهلم الرب وينزل من بحر إىل بحر.

وعندي أنه ولو ثبت أن رعية اإلمام ال تسافر إىل دار هذا احلريب نفسه فإنه 
يؤخذ منه كام يأخذ سلطانه من املسلمني عقوبة هلم ألن اإلسالم كله يد واحدة 

وأهل الرشك كلهم كحكم طائفة واحدة. واهلل أعلم.

))) راجع تعريف مصطلح اجلزية يف هامش اجلزء السادس.
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الف�سل الرابع

في حكم م�سكد)1) والأخذ من �ساحلها

وال خيفى أنه إن كان األخذ عىل وجه الزكاة فالقول فيها ويف غريها سواء 
انتقل اآلن إىل  وما كان يف األثر من عمل صاحب الساحل بصحار قدياًم فقد 
مسقط ألهنا اآلن هي معدن التجارة وموضع اإلمارة واليها مرجع أمر عامن يف 

هذا الزمان، وإن كان من قبيل قعد الساحل املذكور اتفاق النظر فيه من أوجه:

أحدها: من حيث إن مسكد صافية كلها ما أحاط به سورها إىل البحر ألهنا 
كانت من عامرة املرشكني وأمالكهم حتى أخذها املسلمون عنوة وال خمصص 
خلروج يشء منها عن هذا احلكم فأخذت عىل حكم العموم كذلك وثبت القعد 
فيها لذلك وقد أحرزت فرضتها))) كذلك بالعامرة وسائرها بالقبض فأجرت 
األحكام فيها كلها بحسب الظاهر عىل أحكام الصوايف ألهنا هي يف األصل فيها 

ما مل يصح غريه وهذا غري خارج من الصواب.

وثانيها: أنه من باب قعد الساحل املذكور آنفًا عىل قول من يرى الساحل 

))) تقدم تعريف مسكد يف هامش اجلزء الثالث.
))) تقدم تعريف الفرضة يف هامش اجلزء التاسع.
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وقفًا ال تثبت فيه يد وال ملك ملسلم وال مرشك ومل تثبت صافية عىل هذا القول 
أربعني  دون  فيام  البحر  حريم  من  أكثرها  القعد  منها  يؤخذ  التي  املواضع  ألن 
إىل مخسامئة  أيضًا  منها االختالف  زاد  ما  فيشمل  قلياًل  زاد بعضها  ذراعًا وربام 

ذراع كام سبق.

وثالثها: أن يكون من جهة التملك واحلوز فقد ثبت متلكها وحوزها وقعدها 
من قديم ومل يصح معنا باطل ذلك فيكون من باب املسائل املذكورة يف اخلورة 

واملسابح ونحوها.

وخمافة  الدفاع  أحكام  من  عليها  زاد  وما  األوجه  هذه  جمموع)))  ورابعها: 
الرضر كام سبق ويف سائر سواحل البحر من غريها بجواز إجراء هذه األوجه 
كلها إال القول بأهنا صافية حمضة فال وجه له إال التشبيه هلا بأحكام الصوايف من 
حيث ثبوت الوقف فيها ألنه))) شامل هلا وألحكام مسقط أيضًا عند من ال يرى 

يف حريم البحر ثبوت أحكام الصوايف هبا. واهلل أعلم.

هذا ما فتح اهلل يف هذه املسألة فينظر فيه ثم ال يؤخذ منه إال بحق.

  

))) يف أ، ب: بمجموع.
))) يف أ، ب: فإنه.
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ٱ ٻ ٻ ٻ

فهذه  بعد:  أما  وصحبه  وآله  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
مسألة وقعت يف بعضها مناظرة كثرت))) فيها املحاورة وألح))) عيّل األصحاب 

ترى. }منه))){ كام  وجواب  يف ذكرها }عىل طريق))){ سؤال 

من  أمواال  عامهلم  أو  اجلبابرة  أيدي)5)  يف  فوجد  العدل  اإلمام  ظهر  وإذا 
جباياهتم املحرمة ما الذي له أو))) عليه من احلكم فيها أو الرتك هلا؟.

قال: اهلل أعلم وأنا ضعيف النظر قليل احلفظ يف األثر فإن تقنع بام مني تسمع 
فخذ احلق واتبع وإال فلمثيل أن ال جييب لقصور علمي عن هذا البناء)7) العجيب 

والذي يظهر يل أن ألهل العلم يف ذلك مذاهب.

أوهلا: وهو مذهب أهل الورع وطريقة أهل االحتياط الذين يرتكون سبعني 
بابا من احلالل خمافة أن يقعوا يف احلرام فإن من الواجب عندهم ترك الدخول 
ال  ما  ترك  املرء  إسالم  حسن  ومن  املحجورة  األموال  هلذه  التعرض  وعدم 

يعنيه.

))) يف أ: كثر.
))) يف ج: وألج.
))) زيادة يف: د.

))) زيادة يف: ب.
)5) يف ب: يد.

))) يف ج: و.
)7) يف ج: النباء.
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ويقرب من هذا وإن مل يكن من بابه ما يروى أن عمر بن اخلطاب هّم بأخذ 
التي يف الكعبة املرشفة فقال له الصحابة: إن))) رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يمد  األموال 
أبو بكر وقد كانوا أحوج منك فرتكها وقد كان يف رأيه أن بيت  إليها وال  يده 
املال أوىل هبا، ولكنهم كانوا من الورع بمكان ويف احلديث: »مالك دينكم الورع 

وفساده الطمع)))«.

وثانيها: أهنا شبهات وأموال قد زادت))) وحكمها الوقوف خوف الدخول 
يف الشبهة ويف األثر: كل مشكوك موقوف ويف احلديث: »إن لكل ملك محى أال 
وإن محى اهلل حمارمه وإن من رعى حول احلمى أوشك أن يقع فيه))) »فاإلمساك 

عن الوقوع يف احلمى خمافة انتهاك احلرمة بارتكاب الشبهة هذا حمله.

وثالثها: أنه خمري بني قبضها للوضع يف حملها وبني تركها يف ضامنة املبتىل هبا 
إن شاء  اللقطة)5)  املسئول عنها واملحاسب عليها وسبيلها يف هذا كسبيل  فإنه 

هبا. قبضها وإن شاء تركها }غري))){ متعبد 

قلت له: جيب عليه قبضها ألنه هو األوىل بقبض كل مال)7) ال قائم به يف 
اإلسالم وله النظر فيه مع وجود القائم به مطلقا وليس له تضييع ما يقدر عىل 

))) يف أ: فإن.
اهلل عنهم وروي مقطوعا عن  وأبو هريرة ريض  ابن عباس  رواه  الورع«  الدين  ))) حديث:«مالك 
رواياهتم  ذكر  تقدم  وقد  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن  قديس  حديث  من  وروي  البرصي  احلسن 

وخترجيها يف اجلزء التاسع.
))) يف أ: زات.

))) تقدم ذكر احلديث كامال وخترجيه يف هامش اجلزء الرابع وهو من رواية النعامن بن بشري.
)5) راجع تعريف مصطلح اللقطة يف هامش اجلزء السادس.

))) سقط من: ج.
)7) يف أ زيادة بعد مال: ما.
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حفظه مما يرجع إىل رعيته أو يكون يف حكمه للفقراء أو لبيت مال اهلل تعاىل؟.

قلت))) له: فإن رأى اإلمام أن قبضها أوىل ملصلحة يف اإلسالم وكانت هذه 
أو  أرباهبا  معرفة  يف  هبا  يصنع  فام  محاية  وال  العدل  غري  عىل  أخذت  قد  اجلباية 

اجلهل هبم)))؟.

قال: أما إن عرف أرباهبا فهم هبا أوىل فتدفع إليهم وكفى، ويف قول آخر: 
عن الدافع فال ترد إليهم وسبيلها  جمزية  زكاة  منها  يكون  أن  فإن }ما))){ جاز 
يف ذلك عىل سبيل الزكاة تنفذ يف أهلها رصح بذلك الشيخ أبو نبهان يف مسألة 

اجلباية.

يلزم  فال  }زكاة))){  اجلباية  أن تكون هذه  له: ويف أي موضع جيوز  قلت 
ردها إىل رب املال؟.

قال: إن هلا عدة مواضع وكلها خمتلف فيها:

االجتزاء)))  جواز  يرى  ممن  اخلالف  فأوهلا: أن يكون املعطى }من)5){ أهل 
بدفعها إىل السلطان كان عدال أو جائرا كام يوجد يف آثارهم.

وثانيها: أن يكون قد دفع بالزكاة عن نفسه وماله)7) فيختلف يف االجتزاء))) 

))) يف ب: قال.
))) عبارة النسخة أ: معرفة أرباهبا وجهلهم.

))) سقط من: أ.
))) سقط من: د.
)5) سقط من: أ.

))) يف ج: االجرتاء.
)7) يف ب: أو ماله.

))) يف ج: االجرتاء.
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له بذلك عن الزكاة هكذا عن الصبحي وغريه.

وثالثها: أن يكون قبض اجلايب))) هلا بعد الكيل يف املكيالت من غري تسليم 

إياها وال أمر له منه بقبضها وال بسط يد منه ملحجور فيها  }له))){  رب املال 

فاجلايب متوقع عليها وهي غري مضمونة عىل رب املال خالفا ملن يرى بقاءها يف 

الذمة.

ورابعها: ولو قبضها عىل سبيل الدفع من رب املال جربا وعىل وجه الغلبة))) 

مسألة  يف  نبهان  أبو  الشيخ  بالوجهني  رصح  االختالف  من  خارج  فغري  قهرا 

اجلباية والفرق بني هذا الوجه وبني الدفع هبا))) عن نفسه وماله ظاهر كام ترى 

فلذلك عددنامها وجهني.

}يف  الكيل  قبل  الزكاة  عىل  توقع  قد  اجلايب  يكون  }أن)5){  وخامسها: 

صاحب املال وال  من  تضييع  غري  من  املوزونات  يف  والوزن  املكيالت))){ 

أو  عرش  من  منه  سهمها  مقدار)))  وللزكاة  لربه  املال  هذا  فحكم  فيه)7)  تقصري 

نصف أو ما زاد أو نقص عىل قول من يقول أن الزكاة رشيك.

))) عبارة النسخة أ: أن أن يكون يف قبض اجلايب.
))) سقط من: د.
))) يف أ: التغلبة.

))) يف ج: هلا.
)5) سقط من: أ.

))) سقط من: ج.
)7) يف ج زيادة بعد فيه: فحكمه.

))) يف ب: قدر.
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رده كله إىل من أخذه)))  يلزم  ال  فكيف  هذا  من  قلت له: و}ما))){ كان 
منه وقد قبض قهرًا عىل غري محاية ظلام وجورًا؟.

قال: إنام ثبت أنه يف احلكم زكاة فقد رصح الشيخ أبو نبهان يف هذه املسألة 
أن للجايب أن ينفذه فيام تنفذ الزكاة }فيه))){ فاإلمام))) أوىل بذلك وال شك.

قلت له: فإن كان اإلمام مع معرفته بأرباهبا ال يعلم كيف صفة }أخذهم)5){ 
لتلك اجلباية إال أهنا من فعل اجلبارين وعىل غري محاية؟.

قال: فردها إىل من أخذت منه أوىل ما هبا }ألهنا))){ يف األصل }ظلم)7){ 
والظلم مردود إىل من ظلم.

وجيوز يف قول آخر: أن ال يرد إليهم إال بعد إخراج حق الزكاة منه.

األخذ  صفة  عن  البحث  بعد  إال  }إليهم  يرد  ال  أن  ثالث:  قول  يف  وجيوز 
وبدونه))){  اليمني  مع  قوهلم  ذلك  يف  والقول  به  وإرادهتم  الدفع  أو  ووجهه 

عىل)9) قول }آخر)0)){.

))) سقط من: أ.
))) يف أ، ج: أخذ.

))) سقط من: أ.
))) يف أ: واإلمام.

)5) سقط من: أ.

))) سقط من: أ.
)7) سقط من: د.

))) سقط من: أ، ب، د.
)9) يف أ: يف.

)0)) سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان ((0

يف  وعادة  عرفا  }األول))){}األغلب))){  يعترب  أن  آخر:  قول  يف  وجيوز 
مثل هذا.

ومن  أوجه  عدة  يف  زكاة  من  يكون  أن  احتمل  إذا  خامس:  قول  يف  وجيوز 
غريها يف أوجه أخر))) فهو من املجهوالت بام فيها من قول حتى تقوم احلجة 
بأحد الوجهني وإال فهو كذلك وأكثر ما قلته يف هذا عن استنباط ونظر ألين مل 

أجده منصوصًا عليه كذلك يف أثر))) فلينظر فيه.

قلت له: فإن كان اجلباة قد خلطوا هذه اجلباية حتى لو عثر عليها أرباهبا مل 
يمكن أحد)5) متييز ماله منها.

قال: فبنفس اخللط تشملها))) علة اجلهالة من جهة أخرى فيكون)7) }ما))){ 
هبا من جهالة فيام سبق. ما  عىل  زيادة  رهبا  هبا من }األموال)9){ املجهول 

من  اجلباية)))) غريها  هذه  مع  خلط  قد  }اجلايب)0)){  كان  فإن  له:  قلت 
مظامل اكتسبها ومواريث اغتصبها وأموال بيت مال مجعها وضياع أرامل وأيتام 
نزعها وغري ذلك فإن طرق الظلم كثرية وأبواب اجلور واسعة فام يكون هلا من 

حكم؟.

))) سقط من: ب.
))) سقط من: د.

))) يف ب: يف وجه آخر.
))) عبارة النسخة د: مل أجده منصوصا عليه يف أثر كذلك.

)5) يف ج: أحدا.
))) يف ج: تشتملها.

)7) يف أ، ب: فتكون.
))) سقط من: ب.
)9) سقط من: ج.

)0)) سقط من: د.
)))) يف ب زيادة بعد اجلباية: من.



((( ر�سالة في حكم اأموال الجبابرة

يرد  ألحد بعينه وصح ذلك فيه }فحكمه))){ أن  ثبت  قال: }كل))){ ما 
اسم  فيشمله  أصنافه  وتعددت  أجناسه  تنوعت  ولو  ربه  جهل  ما  وكل  لربه 

املجهول ربه وحكمه يف احلق واحد.

قلت له: فبامذا حيكم فيه عىل قول من يرى جواز قبضه أو لزومه؟.

قال: قد اختلف العلامء يف ذلك فقيل: أنه يكون أمانة يف بيت املال حرشيا 
أبدا عسى أن يعرفه أربابه فيصطلحوا عليه ومن العجب قوهلم فيه: أنه اقرب 

إىل األصول مع قيام الدليل عىل غريه.

ويف قول آخر: فحكمه للفقراء قياسا عىل حديث اللقطة))) فإهنا مال جهل 
ربه بأمر))) الشارع صلوات اهلل عليه فيه بذلك.

ويف قول ثالث: فيحكم به لبيت املال كام فعل عيل بن أيب طالب ملا استوىل عىل 
وغريهم  واملرداس  حييى  بن  اهلل  كعبد  األئمة  ذلك  عىل  وتبعه  والزبري  طلحة  جباية 

وعليه أكثر أقوال الصحابة فيام جهل ربه كأخذ عثامن دية)5) اهلرمزان))) لبيت املال.

))) سقط من: د.
))) سقط من: ب.

))) تقدم ذكر احلديث.
))) يف ج: فأمر.

)5) راجع تعريف مصطلح الدية يف هامش اجلزء السادس. 
بن  عمر  صاحب  فهو  اإلطالق  وعند  العجم  ملوك  من  الكبري  واهلارموز:  واهلرمزان  اهلرمز   (((
اخلطاب ريض اهلل عنه وكان ممن فر يوم القادسية من الفرس وتغلب عىل األهواز وغريها من 
ثم  فصاحلوه  بالده  بقية  عن  مصاحلتهم  وطلب  صانعهم  ثم  وهزموه  املسلمون  فقاتله  األقاليم 
نقض العهد والصلح ثم حاربوه وهزموه وطلب الصلح من جديد فصاحلوه ثم نقض الصلح 
حتى كان فتح تسرت فأرس وأخذ إىل عمر وله معه قصة أسلم عىل إثرها وحسن إسالمه وكان ال 
يفارق عمر حتى قتل فاهتمه بعض الناس بمامألة أيب لؤلؤة فقتله عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

فوداه عثامن بن عفان من ماله ألن أمره إليه إذ ال وارث له إال بيت املال.



تمهيد قواعد الإيمان (((

وقول زيد بن ثابت فيام أبقت املواريث بعد إعطاء ذوي))) السهام وقول عمر 
إىل غريه ومثل هذا من وقائعهم  يرجع  أن  بن اخلطاب يف مسألة }اخلال))){ قبل 

كثري ال حاجة بنا إىل اإلطالة بذكره فإن أكثر معتمدهم))) عىل هذا القول.

قلت له: فأخذ عيل بن أيب طالب لتلك اجلباية أليس حمتمال لكوهنا يف األصل 
زكاة فأخذها عىل ذلك؟.

قال: بىل أنه من املحتمل لذاك وهذا لكن))) إطباق الفقهاء عىل إيراده حجة 
عىل احلكم به يف األموال املجهولة)5) يرجح الثاين الحتامل صحة علمهم بذلك 
وإن خفي علينا أمره فبقي االحتامل يف حقنا لعدم االطالع عىل حقيقة ما عرفوه 

ال غري وهبذا تعرف ما قيل: أن إتباع األثر أوىل من تكلف النظر.

قلت له: فإن هلك صاحب هذه اجلباية فوجدت من بعده فلمن تكون يف 
احلكم؟.

قال: اهلل أعلم. وقد يوجد أهنا تكون لورثته وال اعرف ما وجه القول }به))){ 
يف رأي من حكاه من أهل العلم.

كان حيا يف  ويف قول آخر: فإهنا عىل حكم األصل كام سبق بيــــانه)7){ لو 
هذا الفصل إن صح مع اإلمام أرباهبا فهي عىل ما مىض من التفصيل يف ذلك 

))) يف د: ذي.
))) سقط من: أ.

))) يف أ: متعمدهم، وتعقب الكلمة مصحح النسخة فقال يف هامشها: لعله معتمدهم.
))) يف أ: ولكن.

)5) يف ج: املجهول.
))) سقط من: د.
)7) سقط من: د.



((( ر�سالة في حكم اأموال الجبابرة

القول وإال فهي جمهولة األرباب بام فيها من قول وكفى.

له: فإن كان هلذا اجلايب أموال هي ملكه فلمن يكون))) }حكمها))){  }قلت 
من بعده))){؟.

}قال: هي لورثته يف حكم كتاب اهلل تعاىل بال نزاع يصح يف ذلك))){.

ما  أو  ومعلومة  جمهولة  أموال  من  ومظامله  جباياته)5)  كانت  فإن  له:  قلت 
زاد عليها من سفك دماء بغري احلق، كذلك استغراق))) أمواله حتى ال يمكن 

توزيعها بني أهل املظامل فكيف جيوز احلكم فيها؟.

املجهول رهبا وقد  األموال  بام سبق من حكم  فيها كلها  قال: جيوز احلكم 
ما به يكتفى. مىض من }القول)7){ فيه 

قلت له: فإن كان ما عليه من املظامل ال يستغرق املال كله أجيوز لإلمام أن 
حيكم يف ماله بقدر ما يصح عليه من مظامله؟.

قليل  ما يصح عليه ال فرق بني  بمقدار  فيه  أنه حيكم  قال: هكذا عندي))) 
ذلك وكثريه الحتاد املعنى فيه فام هو إال كالدين)9) يف حكمه متعلقا بامله يقىض 
عنه ما صح عليه فإن احلقوق ما قل منها أو كثر مقدمة عىل املرياث واملجهول 

))) يف ب: تكون.
))) سقط من: ب.

))) سقط من: أ.

))) سقط من: أ.
)5) يف ج: جبايته.

))) يف أ، ج: تستغرق.
)7) سقط من: أ.

))) يف د: عندهم.
)9) يف أ: لدين.
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ربه كاملعلوم فإهنا يف األصل من حقوق العباد.

مقدمة  ألهنا  فكذلك  اهلل  حقوق  من  هبا  اجلهالة  بعد  يراها  من  قول  وعىل 
العباد يف قول ومعها يف قول آخر وبعدها يف قول ثالث وليس يف  عىل حقوق 
األصول وال يف الفروع ما يدل عىل عدم ثبوهتا فيام قل أو كثر فاحلكم بالقسط 

شامل لذلك كله.

تكف  ومل  أمواله  املظامل  استهلكت  وقد  حيا  اجلبار  هذا  كان  فإن  له:  قلت 
يمكن  بحيث ال  ماله)))  معلوم ذلك وجمهوله حتى صار  عليه من  ما  ملقدار))) 

توزيعه بني الغرماء فام الذي جيوز لإلمام أن حيكم به عليه يف هذا املوضع؟.

قال))): عندي أن له أن حيكم عليه يف حياته باحلكم الذي جاز له أن حيكم به 
عليه من بعد وفاته بال فرق يظهر يل فإن حياته ليست بعلة متنع من جريان احلكم 

ماله))){ بام)5) ثبت فيه من حق ألهله. }يف 

قلت له: فإن كان ما عليه من املظامل املجهول رهبا ال تبلغ إىل استغراق ماله 
أجيوز احلكم عليه بمقدارها يف حياته فيلزمه اإلمام أداء ذلك إليه؟.

يرى  من  قول  عىل  به  احلكم  جواز  إال  هذا  يف  عندي  وما  أعلم.  اهلل  قال: 
طعن  احلكم به بعد وفاته فإهنا من باب واحد ألصل واحد }وال شك))){ وإن 
يف هذا الفصل وما قبله بعض املناظرين فام هو إال لقصور علم وغلبة شك من 

))) يف د: مقدار.
))) يف أ: صار له.
))) يف أ: اجلواب.

))) زيادة يف: ج.
)5) يف أ، ب، د: فيام.

))) سقط من: ج.
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غري حجة وال دليل وإنام تعلقوا يف ذلك بشبه ال طائل حتتها:

األوىل: أهنا قد صارت ضامنا))) يف الذمة فخرجت بذلك عن مسألة اجلباية 
املروية عن عيل بن أيب طالب ومن بعده من))) األئمة.

والثانية: أهنا تصري مع اجلهالة هبا من حقوق اهلل تعاىل فيمكن أن حتط عنه 
بالتوبة.

}والثالثة: كذلك فيمكن أن يربئ منها نفسه))){.

والرابعة))): يمكن أن يعرف أرباهبا أو يذكرهم أو يستدل عليهم)5) فيتخلص 
منهم بأداء واستحالل.

العلم قال  واخلامسة))): أهنم)7) مل يعلموا أن أحدا من األئمة وال من أهل 
هبذا وال عمل به وقال: اتقوا اهلل فإنا ال نعلم لقولكم هذا أصاًل مبينا وال فرعا 

متينا جزاهم اهلل عن اإلسالم خريًا.

والذي أقوله يف هذا بحمد اهلل تعاىل: أن مسألة اجلباية هي األصل يف هذه 
الصور))) وضامن اجلبايات وسائر املضمونات امللحقة هبا فرع هلا وال بد يف كل 
ما جاز)9) يف مضمونه  احلكم  الضامن من  فيجوز يف  أصله  إىل  يرد  أن  فرع من 

))) يف د: ضامنات.
))) يف أ: يف.

))) سقط من: ب.
))) يف ب: والثالثة.

)5) يف د: عليها.
))) يف ب: والرابعة.

)7) يف ج: وأهنم.
))) يف ج: الصورة.

)9) يف أ: احلكم فأجاز.
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وهذا أصل واضح وهنج قويم والبحث فيه حمتاج إىل النظر من وجوه عدة.

وأمهها اآلن: أن اإلمام هل يكون خصام يف ضامن هذه األموال كام يكون 
طالب  أيب  بن  عيل  فعل  كام  املال  لبيت  قبضها  أراد  إن  اجلباية  أموال  يف  خصاًم 

وغريه بنفس اجلباية.

والذي معنا أن اإلمام خصم وله املطالبة به ألنه ضامن من مال غائب ألن 
ربه املجهول غائب يف احلكم ولو كان بني يديك وأخفى اهلل علمه عليك فهو يف 

حكم الغائب بال شك.

واملساجد  لليتامى  املضمونات  من  يصح  بام  يطالب  أن  لإلمام  ثبت  وإذا 
وغريها وهذا ال نزاع))) فيه إن شاء تواله بنفسه أو أقام الوكالء لقبضه فكذلك 
له أن يطالب))) بضامن مال الغائب، واملجهول ربه نوع من هذا اجلنس فله حكمه 
بال فرق بني كون الضامن حيًا فيحكم عليه بأدائه أو هالكا فيحكم به يف ماله 
كام حيكم عليه بضامن ما أتلفه من أموال))) اليتامى واملساجد وغريهم))) ممن ال 
يملك أمره فكل ذلك سواء بل الغائب املجهول حكام أحق بالعناية بقبضه من 

غريه ألن اليتيم ربام يبلغ فيطلب }حقه)5){ واملجنون كذلك.

والغائب  عامرة  يطلب  ربام  واملسجد  أوبته  ترجى  الذي  الغائب  وكذا 
اإلمام  إال  وكيل  وال  له)7)  حمتسب  وال  ويل  وال  ماله  ضائع  }املجهول))){ 

))) يف د: وهذا االنتزاع.
))) يف د: يطالب.

))) يف د: مال.
))) يف د: وغريها.

)5) سقط من: أ.

))) سقط من: أ.
)7) عبارة النسختني أ، ج: وال ويل له وال حمتسب وال وكيل.
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فليس للرعية املطالبة به أصاًل وال خصم فيه إال اإلمام وحدة كام ثبت ذلك يف 

كتاب املصنف))).

فإن قلت: فهل))) لذلك أصل يرجع إليه؟.

اهلل  قال  به  القيام  وجوب  بالنص  الثابت  اليتيم  مال  فيه  األصل  نعم  قلنا: 

)))﴾ واتفق الفقهاء عىل وجوب القياس عليه 
تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ

يف مال الغائب واملجنون واألعجم واملسجد والوقف مطلقا، وامجعوا أن اإلمام 

وأخرى  اللزوم  وجه  عىل  تارة  العدل خماطب مع القدرة }بالقيام))){ بذلك 

تقرر  كام  ووكيل  حمتسب)5)  كل  من  كله  بذلك  أوىل  اإلمام  وأن  التخيري  عىل 

يف أصول الفقه))) فال نطيل بذكرها ألن املناظر)7) ال ينكر))) ذلك كام ال ينكر 

بقبض مال الفقراء ومال بيت املال. أوىل  }أن)9){ اإلمام 

سبق  كام  األغياب  مال  من  تكون))))  أن  من  بد)0))  ال  املجهولة  واألموال 

السادس  القرن  أعالم  من  الكندي  موسى  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  العالمة  تأليف  املصنف  كتاب   (((
اهلجري وقد تقدم التعريف بالكتاب يف هامش اجلزء الثاين. 

))) يف د: هل.
))) النساء 7))

))) سقط من: ج، د.
)5) تقدم تعريف مصطلح احلسبة يف هامش اجلزء اخلامس.

))) تقدم تعريف مصطلح أصول الفقه يف هامش اجلزء اخلامس.
)7) يف ب: املناكر.

))) يف د: يكون.

)9) سقط من: أ.
)0)) ال بد تكررت مرتني يف: أ.

)))) يف أ: يكون.



تمهيد قواعد الإيمان (((

باعتبار))) األصل أو مال فقراء))) أو مال بيت املال باعتبار ما تئول إليه باحلكم 
فاإلمام أوىل بقبض ذلك كله كام تشهد به اآلثار عن السلف واخللف مجيعا.

وثانيها: وهو املهم األكرب والنظر األعظم يف هذه البحوث اجلليلة عن هذه 
اجلبار بعد  عىل  احلجة  إقامة  يلزمه  ال  اإلمام  أن  املسألة }العظيمة))){ وهو 
يعرف أرباهبا فيتخلص منهم أو  صحة احلقوق أي ليس عليه بحثه }أنه))){ هل 
هل جيهلهم فيربئ نفسه كام ليس عليه إقامة احلجة عىل اجلباية التي يف يديه ألن 

كال منهام حمتمل يف حق الظامل أن يكون مما يمكنه اخلالص منه إىل أهله.

وإذا جاز احلكم يف نفس اجلباية واملظامل من غري أن حيتج فيقر بجهالة أرباهبا 
فالضامن كذلك واإلمام أوىل بقبضه فمن صح له حق منه دفعه إليه وهذه مسألة 

عظيمة من مسائل اإليالة قد اطرد احلكم فيها عىل اجلبابرة وأعواهنم بذلك.

فاجلباية وضامهنا واألموال املجهول رهبا أوىل هبا اإلمام ما مل تقم احلجة ألحد 
فيها وال نرى لإلمام تركها يف يد اجلبار فإنه غري مأمون عليها ونزع هذه األموال 

وضامهنا من يد اخلونة واجب أو جائز كام تنزع منهم أموال اليتامى واملساجد.

ولو احتج اجلبار أنه يريد أداءها بنفسه إىل أرباهبا)5) مل يسمع قوله يف ذلك 
إليهم  بعد احلكم وقد أزاهلا اهلل تعاىل عن أيدي اجلبابرة والظلمة))) فال ترجع 
وإنام تكون أمانة عند أمني اهلل يف أرضه يضعها فيام يوجب احلكم وضعها فيه ممن 

))) عبارة النسخة ج: كام سبق به اعتبار.
))) يف أ: الفقراء.
))) سقط من: د.

))) سقط من: ج.
)5) يف د: بنفسه ألرباهبا.

))) يف ب: الظلمة واجلبابرة.
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صح له فيها حق دفعه إليه أو حجة ابلغه حجته منها وال مبدل حلكم اهلل تعاىل.

لتعلم  التائبني  حكم  اجلبارين و}بني))){  العظيم بني حكم  الفرق  فانظر 
ەئ  ﴿ەئ  تعاىل:  اهلل  قال  الفقهية  القضايا  يف  الرشعية  اإليالة  دقائق 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)))﴾ أم تظن أن عيل بن أيب طالب وعبد اهلل بن حييى 
وغريمها))) حكموا بذلك لعلة االختالط يف تلك اجلباية فام ظنك هبم لو وجدوا 
مثل هذا االختالط يف األمانات واملتاجر وغريها أكانوا يتحيلون }ألخذه))){ 

هبذه العلة.

}كال)5){ وإن حكم التائب الساعي يف خالصه ليس كحكم الباغي املرص 
العدل فيه رأيه وإن  سهم  وملك  عىل ظلمه إىل أن أنفذ اإلمام }فيه))){ حكمه 
من لقلق)7) بالتوبة لسانه مع عدم شواهد اخلالص له فليس هو إال عىل حكم 

اصله ولإلمام أن ينفذ فيه حكم عدله واهلل أعلم فينظر يف ذلك.

قلت له: فهذه اإليالة يف مسألة اجلبار هل هلا شبه يف األثر أو اصل يرجع إليه 
يف النظر؟.

قال: نعم هي كمسألة قطاع الطريق إذا قضت الشهرة بنهبهم لبعض القوافل 
بام فيها من األموال فأدركهم اإلمام فدرءوا عن أنفسهم احلد بيشء من الشبه))) 

))) سقط من: أ.
))) القلم 5) - ))

))) يف أ: وغريهم.
))) سقط من: د.
)5) سقط من: د.
))) سقط من: أ.
)7) يف د: تعلق.

))) يف د: اليشء.
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إليهم  القوافل))) اهنم يعرفون أهلها ويريدون أخذها لردها  واحتجوا يف تلك 
أيمكنهم))) اإلمام من أخذها والذهاب هبا هلذه الدعوى))) املحتملة؟.

فإن قلت: نعم يدفعها هلم فجزاك اهلل عن قطاع الطريق خريًا))) إذ مكنتهم)5) 
إنقاذها، فإن ذهبوا هبا فلم تدرك ففي  من أموال املسلمني بعد أن قدرت عىل 
مثلها من املواضع حيسن السؤال عن ضامن املفتي واملفتى مجيعا فام قولك فيه؟.

فالظلمة كلهم كسابة هنابة  العلة  لتلك  فإن قلت بعدم االلتفات إىل قوهلم 
ظلموا عن قدرة وهنبوا بقوة واحتالوا عىل بقاء الظلم يف أيدهيم بكل حيلة فال 
إال  فيها  نرى)))  وال  اخلبائث  بتلك  أمواهلم  أكثر  وال  املظامل  بتلك  اهلل  أغناهم 
نزعها من أيدهيم)7) فهو الذي يريض اهلل فيهم وتقتضيه احلكمة واحلكم بالعدل 

مجيعا.

بالقتل  أو  بالطاعون  أهلها هلكوا  أن  لو قدرنا  الفرق بني هذه وبني  فانظر 
مجيعا فاستوىل الثقات عىل هذه األموال والقافلة املذكورة وهم عىل معرفة من 

أرباهبا وإنام قبضوها أمانة ألهلها أفليسوا هم األوىل هبا عىل هذا؟.

وليس  اإليالة  يف  هذا  غري  جيوز  هل  أم  باجلهالة  فيها  القول  يتصور  وهل 
للضامن))) يف هذا من حكم إال ما ملضمونه قطعا. واهلل أعلم.

))) يف ج: القافلة.
))) يف أ: ليمكنهم.

))) يف ج: الدعاوى.
))) يف ب زيادة بعد خريا: بأخذ أحد الرأيني.

)5) يف أ: إذا أمكنتهم.
))) يف أ: ترى.

)7) يف ج: يدهيم.
))) يف ج: الضامن.
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قلت له: وعىل هذا فال يعترب يف اجلبار ما قالوه من إمكان توبته وخالصه 

عليه؟. ما  باستحالله أو بإبرائه لنفسه }أو))){ بأداء 

قال: هكذا عندي وال يبني))) يل فيه إال ذلك.

قلت له: إن املناظر ال يقنع))) منك إال بالنقل عن أحد من املتقدمني فهل يف 

األثر من دليل عىل هذا؟.

قال: نعم هذا كله أثر صحيح ونظر نجيح)))، وإن ترد املزيد فالق السمع 

وأنت)5) شهيد فهذه مسألة من كتاب كشف الغمة))):

شاذان  قال: ثم عقدوا لإلمام عمر)7) بن اخلطاب بن حممد }بن أمحد))){ بن 

بن الصلت سنة مخس }وثامنني)9){ وثامنامئة)0)) سنة وهو الذي حاز أموال بني 

))) سقط من: أ.
))) يف ج: يبن.

))) يف د: يقع، ويف أ: ينظر.
))) يف د: رجيح.
)5) يف ج: وهو.

))) كتاب كشف الغمة اجلامع ألخبار األمة كتاب يبحث يف تاريخ عامن مؤلفه الشيخ رسحان بن 
الثاين عرش اهلجري فقيه ومؤرخ وله أجوبة كثرية  القرن  سعيد بن رسحان االزكوي من علامء 

متفرقة يف كتب األثر.
)7) اإلمام عمــر بن اخلطاب بن حممد بن أمحد بن شــاذان بن اإلمام الصلت بن مالك اخلرويص 
البيعة  له  ثم جددوا  اإلمام  فاهنزم  النبهاين  بن سليامن  له سنة 5)) هـ خرج عليه سليامن  بويع 
فصال عىل النباهنة صولة األسد الصائل فمكنه اهلل منهم وأورثه أرضهم وديارهم وقىض عىل 

أمواهلم بالتغريق تويف عىل التحري سنة )9) هـ.
))) سقط من: أ.
)9) سقط من: د.

)0)) الصواب سنة مخس وثامنني وثامنامئة. 
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نبهان))) وأطلقها ملن عنده من الرشاة وكان ذا يد فيها وأمر فيها بأوامره وذلك 

باجتامع من املسلمني وذلك أن املسلمني }اجتمعوا))){ فنظروا))) يف الدماء التي 

سفكها آل نبهان واألموال التي أخذوها واغتصبوها بغري حق فوجدوها أكثر 

من قيمة أمواهلم وكان يومئذ القايض أبو عبد اهلل))) حممد بن سليامن بن أمحد بن 

مفرج واإلمام عمر بن اخلطاب }فأقام القايض حممد بن عمر بن أمحد بن مفرج)5) 

))) بنو نبهان قوم من األزد من بني عمرو بن عامر ينتسبون إىل العتيك بن األسد بن عمران بن عمرو 
واليعاربة  اليعاربة  دولة  ظهرت  وملا  التغلب  طريق  عىل  الزمن  من  ردحًا  عامن  متلكوا  عامر  بن 
أكرب  منها وأنشئوا  املستعمرين  أئمة عدل وقسط ملكوا عامن وطردوا  اليعاربة  بطن منهم لكن 
دولة بالرشق وملكوا األساطيل وطاردوا الربتغال وهم أكرب دولة يومئذ عىل وجه األرض حتى 
السند وفارسا واليمن وساروا  الرجاء الصالح وملكوا جانبا من اهلند وقهروا  أحلقوهم برأس 
خري سرية ويف حني ذلك انحاز النباهنة إىل بني ريام أهل اجلبل األخرض وترأسوا عليهم. )حممد 

بن شامس(.

))) سقط من: د.
))) يف د: نظروا.

))) العالمة الفقيه القايض ثم اإلمام املجاهد أبو عبد اهلل حممد بن سليامن بن أمحد بن مفرج بن أمحد 
بن حممد بن عمرو بن ورد البهلوي اليحمدي من علامء النصف الثاين من القرن التاسع وكان من 
املجتهدين يف عودة اإلمامة ومن ابرز العلامء الذين بايعوا عمر بن اخلطاب بن حممد اخلرويص 
القائمني  الشيخ من  نبهان كان هذا  بني  أراد اإلمام عمر تغريق أموال ملوك  سنة 5)) هـ وملا 

واملؤيدين إلنفاذ حكم التغريق.
وكان العالمة حممد بن سليامن شيخ العلامء يف دولة اإلمام عمر بن اخلطاب والساعد األيمن له   
وكان من مشهوري قضاة زمانه وقد اختاره املسلمون فعقدوا له اإلمامة سنة )9) هـ وكانت 
إمامته بعد إمامة عمر بن اخلطاب وكأنه عزل أو اعتزل ثم بايعوا له مرة أخرى بعد مبايعتهم لعمر 

الرشيف.
كانت وفاته عىل ما حتراه صاحب اإلحتاف يف آخر القرن التاسع أو أول القرن العارش اهلجري.   

)5) الشيخ الفقيه حممد بن عمر بن أمحد بن مفرج البهلوي من علامء القرن التاسع اهلجري أقامه ابن 
عمه العالمة القايض حممد بن سليامن بن أمحد وكيال ملن ظلمه ملوك بني نبهان من املسلمني مل 

أجد له ترمجة.
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وكيال ملن ظلمه آل نبهان من املسلمني من أهل عامن))){ وأقام))) أمحد بن عمر 
حممد  بن  صالح  بن  امحد  فقىض  نبهان  آل  للملوك  وكيال  مفرج)))  بن  أمحد  بن 
وبيوت  ونخيل  وأروض  أموال  من  نبهان  آلل  }ما)5){  بن عمر))) أن مجيع 
كائنا ما كان  هلم  ما  وأسلحة وآنية وغلل ومتر و}ثمر))){}وسكر)7){ ومجيع 

من ماء وبيوت))) ودور وأطوى)9) وأثاث وأمتعة قضاء ثابتا)0)) للمظلومني.

عامن)))){  أهل  للمظلومني)))){}من  القضاء  هذا  عمر  بن  حممد  }وقبل 

))) سقط من: أ.
))) يف أ زيادة بعد وأقام: القايض.

))) الشيخ الفقيه امحد بن عمر بن أمحد بن مفرج البهلوي من علامء القرن التاسع كان وكيال مللوك 
بني نبهان يف قضية التغريق املشهورة وهو من بيت علم فجده امحد بن مفرج عامل فقيه وأبوه عمر 
بن أمحد من القضاة املشهورين ومن علامء زمانه وعمه سليامن بن أمحد بن مفرج من رجال العلم 
وله أجوبة يف األثر وابن عمه حممد بن سليامن قايض فقيه ثم توىل اإلمامة العظمى وأخواه حممد 

بن عمر وصالح بن عمر فقيهان عارفان.
))) العامل الفقيه امحد بن صالح بن عمر بن أمحد بن مفرج بن أمحد بن حممد بن عمر بن ورد البهلوي 
بحذف اسم حممد اجلد األول للمرتجم له كام املتن كذا وجدته يف التحفة ويف اإلحتاف وهو ابن 

ابن عم العالمة حممد بن سليامن بن أمحد من علامء القرن التاسع وأدرك القرن العارش.
كان أبوه صالح بن عمر من علامء زمانه وكان فقيها قاضيا ابتيل يف آخر عمره بعلة اجلذام فاعتزل   
القضاء والناس ولزم منزله ببهىل حتى موته عارص الشيخ امحد بن صالح اإلمام حممد بن إسامعيل 

املتوىف سنة ))9 هـ. مل أعثر عىل تاريخ وفاته. 
)5) سقط من: د.

))) سقط من: ب، ج.
)7) سقط من: د.

))) يف د: أو بيوت.
)9) يف د: وطوى.
)0)) يف د: ثابت.

)))) سقط من: أ.
)))) سقط من: د.
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واإلناث  منهم  الذكور)))  صغر  أو)))  منهم  كرب  أو)))  حرض  أو  منهم  غاب  من 
جهلوا  وقد  للمظلومني  الصحيح  الثابت)))  بالقضاء  األموال  هذه  فصارت 
كل  فصار  قسام  له  يدركوا  ومل  علام  به  حييطوا  ومل  حقوقهم  ومعرفة  معرفتهم 
مال)5) ال يعرف قسمه جمهولون أربابه راجعا إىل الفقراء وكل مال راجع للفقراء 
املسلمني  دولة  إعزاز  يف  ويرصفه  بقبضه  أوىل  وجوده  عند  العدل  فاإلمام))) 

والقيام وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أمواهلم.

وحياسب بالتجربة بام يصح له بقسطه إن أدرك ذلك وإن مل تدرك التجربة)7) 
ومل حيط هبا فذلك النصيب نصيب غري معلوم وهو جمهول للفقراء واإلمام يقبض 
املسلمني  دولة  إعزاز  له وجيعله يف  الفقراء وما ال رب  وأموال  املغيبة  األموال 
فقد صح هذا القضاء واحلكم فيه فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين 
قلناه  ما  االستدالل عىل  ففيه  }بطوله))){  انتهى  عليم.  اهلل سميع  إن  يبدلونه 

من أوجه:

أحدها: أن احلكم فيه بالقضاء من أموال املذكورين وال خيفى أن القضاء ال 
يكون إال يف الضامن فقد ثبت به جواز احلكم يف الضامن كام ترى.

وثانيها: احلكم به للفقراء. 

))) يف أ، ج: و.

))) يف أ، ج: و.
))) يف ج: والذكور.

))) يف أ، ب، ج: الكائن.
)5) يف ج: املال.
))) يف أ: وإمام.

)7) يف أ: التحرية.

))) سقط من: ج.
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وثالثها: الترصيح بان اإلمام يقبض األموال املغيبة وأموال الفقراء وما ال 
رب له وجيعله))) يف عز الدولة ولك أن تقول يف هذا إن األموال املذكورة هنا 

هي ما كانت من هذا النوع فأما األوقاف للفقراء فال عىل األصح.

ورابعها: أنه مل حيتج عىل النباهنة وال عىل وكالئهم أهنم هل يعلمون أرباب 
املظامل فيمكنهم اخلالص منها كام ترى يف املسألة من عدم ذكره أصاًل فهو دليل 

عىل عدم لزوم االحتجاج عليهم بذلك.

بدليل  املذكورين  نبهان  آل  أن))) احلكم قد كان يف حياة  }وخامسها))){: 
عدم الترصيح بموهتم وللمناظر يف هذا مدخل لكن ثبت االستدالل }عليه))){ 

بقرائن:

أحدها: ثبت يف هذا الكتاب قبل هذه املسألة املنقولة بثالثة أسطر قال بعد 
ذكره آلل)5) نبهان: ولعل ملكهم كان يزيد عىل مخسامئة سنة إال أنه))) كان فيام 
بعد هذه السنني يعقدون لالئمة والنباهنة ملوك يف يشء من البلدان واألئمة يف 

بلدان أخر. انتهى بلفظه وهو رصيح فيام قلناه.

والثانية: لو كان خمصوصا بموهتم لوجب نقل ذلك وال سيام مع الترصيح 
منه بحياهتم وبقائهم)7) ملوكا يف بعض البلدان.

))) يف أ: فيجعله.
))) سقط من: د.

))) يف د: ألن.
))) زيادة يف: ج.

)5) يف ج: آل.
))) يف أ: سنة ألنه.

)7) يف ج: وبقاؤهم.
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والثالثة: أن سليامن بن سليامن بن مظفر بن نبهان قد استوىل عىل امللك يف))) 
خالفة عمر بن اخلطاب هذا وأئمة بعده ويف دولته نصب حممد بن إسامعيل.

أزال  فقد  }هذا))){  زماننا  إىل  عامن  بعض  يف  باقية  دولتهم  أن  والرابعة: 
عزان  العدل  املؤيد  باإلمام  كلمتهم  وأباد  شملهم  وبدد  مملكتهم  }اهلل))){ 
الثالث عرش من  القرن  فيهم ذلك يف  اهلل  تعاىل وقد قىض  اهلل  أعزه  بن قيس))) 
اهلجرة خلمس وثامنني من أعوامه فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب 

العاملني.

ولكن  املستغرقة  األموال  يف  هذا  يسلم  }أنه)5){  ربام  فاملناظر  له:  قلت 
دون ذلك منازع حتى ترفعه بعينه  فيام  وهو  استغراقها  هي  العلة  }يرى))){ أن 

عن الشيخ فالن فإن كنت هلذا)7) واجدا فائت به نقال وإال فدعه عنك فضاًل.

قال: هاك النقل يف ذلك ونصا بعينه من مسألة يف الباب الثامن من القطعة 
الثالثة من كتاب اللباب:

قلت له: وإذا لزم أحدا ضامن ملن ال يعرف له رب وهو فقري أجيوز له أن 
يربئ نفسه }من ذلك الضامن))){}أم ال)9){؟.

))) يف أ، ج، د: بعد.
))) زيادة يف: ج.

))) سقط من: ب، د.
))) تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء السادس.

)5) سقط من: ج.

))) سقط من: ج.
)7) يف د: هبذا.

))) سقط من: أ.
)9) سقط من: أ، د.
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قول  له أن يربئ نفسه))){ عىل  }قال: عن ابن عبيدان))): }أنه))){ جائز 
وإن سلم ذلك الضامن للفقراء أو لبيت املال فذلك حسن وأحب إيّل.

وأما أنا فأقول: إن كان ذلك يف أيام اإلمام العدل وكان اإلمام قائام قد جرت 
أحكامه وقامت))) حجته وكان هذا الفقري قادرا عىل تسليم ما عليه من الضامن 
فإنه ال يربأ إذا برأ)5) نفسه عىل أكثر القول ولإلمام العدل مطالبته بعد أن أبرأ 
نفسه من ذلك الضامن الذي ال يعرف له رب، وعىل هذا الفقري أن يسلم ذلك إىل 
اإلمام العدل بعد أن أبرأ نفسه من ذلك إذا طالبه بذلك اإلمام العدل ألن اإلمام 
العدل يكون خصام له يف أداء ما عليه من الضامن الذي ال يعرف له رب. انتهى 

بلفظه وهذه املسألة قد مجعت أكثر))) املعاين التي وقع اجلدال فيها.

ابرأ نفسه منها مع  أنه  الضامن يف حياته بدليل  فيها عىل  الكالم  فأوهلا: أن 
وجود اإلمام وامليت ال يفعل ذلك.

بدليل  املضمون  عىل  ال  نفسه  الضامن  }عىل)7){  فيها  الكالم  أن  وثانيها: 
الربآن منه أيضًا.

بعد  بذلك  مطالبته  العدل  ولإلمام  وثالثها: الترصيح بذلك }يف قوله))){: 
أن أبرأ نفسه من ذلك الضامن الذي ال يعرف له رب.

))) حممد بن عبد اهلل بن مجعة بن عبيدان النزوي العقري من علامء القرن احلادي عرش تقدمت ترمجته 
يف هامش اجلزء الرابع. 

))) سقط من: ب، ج.
))) سقط من: أ.

))) يف د: وجرت.
)5) يف أ، ج: أبرأ.

))) يف ج زيادة بعد أكثر: هذه.
)7) سقط من: أ.
))) سقط من: د.
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ورابعها: ترصحيه بذلك أيضًا يف قوله: ألن))) اإلمام العدل يكون خصام له 
يف أداء ما عليه من الضامن الذي ال يعرف له رب.

وخامسها: الترصيح بإبطال براءته لنفسه يف زمن اإلمام إن مل يتم اإلمام له 
ذلك.

وسادسها: الترصيح بان الذي أبرأ نفسه فقري وبرآن الفقري لنفسه أثبت من 
برآن الغني بال خالف وقد أجاز لإلمام))) إبطاله كام ترى.

رصح  فقد  املجهول  الضامن  يف  له  خصم  اإلمام  بان  الترصيح  وسابعها: 
الرابع  الوجه  يف  قبل  من  بذلك  كالمه  نص  ذكرنا  وقد  فيه.  اإلمام  بخصومة 
هنا  ذكره  استدالال به عىل أن اخلصومة يف الضامن }ال يف املضمون))){ وأعدنا 

لبيان احلجة به عىل أن اإلمام خصم فيه ال غري فهام معنيان.

وثامنها: عدم اشرتاطه يف كون الضامن))) جبارًا أو من يف حكمه كام قررناه 
يف اصل املسألة فيجوز أن يستدل به عىل ثبوت ذلك يف كل ضامن جمهول وهو 
قبل  من  ذكرناها  بقاعدة  فتختص  اجلبار  مسألة  ختتلف  وإنام  شك  وال  كذلك 

بقطاع الطريق وما أوالهم بذلك أخزاهم اهلل تعاىل. }عند)5){ تشبيههم 

وتاسعها: االستدالل بإبطال برآن هذا الفقري))) نفسه عىل فساد قولكم أهيا 
املناظرون)7) بأنه ليس لإلمام املطالبة به ألنه يمكن أن يتوب فيربئ نفسه وهذا 

))) يف أ: أن.
))) يف أ: اإلمام.

))) سقط من: د.
))) يف ج: الضامن.

)5) سقط من: أ.
))) يف ب: الفقر.

)7) يف أ: الناظرون.
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مرصح بعكسه فاالختالف يشمله يف الربآن بنفسه))) ولو مع التوبة كام هو ظاهر 
املسألة وانه لصحيح من القول جائز يف الرأي غري خارج عن صوابه.

وعارشها: ترصحيه بأنه أكثر القول دليل عىل كثرة وجود ذلك يف األثر ونقل 
احلافظ حجة.

وقال يف آخر املسألة: وهكذا))) يوجد يف آثار املسلمني فإن كان ال يقنعكم 
إال إثباته عن الشيخ فالن وال يرضيكم إال نقله من الكتاب الفالين من األثر فقد 
جاءتكم بيضاء نقية كالشمس جلية ال غيم وال حائل ولو أنصفتم }لكفى))){ 

منا دون ذلك ولكن صدق القائل حيث قال))):

ويــــرى لألوائل التقديام  قل ملن ال يرى املعارص شيئا 

وسيبقى هذا احلديث قديام)5)  إن ذاك القديم كــان حديثا  

وقد }انجر بنا))){ القول)7) إىل))) هذا من غري طعن وال ازدراء)9) عىل أحد 

))) يف د: نفسه.
))) يف أ: وهذا.

))) سقط من: أ.
))) يف أ: ولكن صدق القائل شعرا، ويف ج: ولكن صدق القائل فيام قال.

)5) البيتان مشهوران ومتداوالن يف كتب الرتاث واألدب العريب ومها عىل شهرهتام مل ينسبا لقائلهام 
ومل أتوصل إىل صاحبهام من خالل البحث يف شبكة املعلومات وعىل الرغم من تكرار ورودمها 
يف مئات املواقع االلكرتونية إال أين مل أجد من يرصح بنسبتهام إىل أحد والبيت الثاين منهام رويت 

بعض كلامته بألفاظ خمتلفة من قبيل: 
إن ذاك القديم كان حديثا                  ويعود هذا احلديث قديام    

ويف بعض الروايات جديدا بدل حديثا وسيسمى أو وسيغدو بدل وسيبقى.
))) سقط من: أ.

)7) يف د: وقد حيملنا القول.
))) يف أ: من.

)9) يف أ: إزراء.
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عىل  عتاب  فإنا كلنا بالوقوع يف هذه احلالة رشكاء يف املقالة وال }لوم))){ وال 
من طلب الصواب ومل يقنع بشبهة التقليد عن أن يفيد أو))) يستفيد فإنه شأن كل 

طالب وحرفة كل من يف التفقه راغب.
قلت))) له: فعندك أن لإلمام العدل أن يعمل هبذا القول بال خالف؟.

قال: قد تقرر يف أول املسألة ما هبا من االختالف فهو مطرد يف مجيع الصور 
وإنام قلنا بجواز ذلك عىل قول من أجاز مثله من أهل النظر ال غري.

املناظرين فهل يطالب باحلجة  قلت له: ومن منع من ذلك كله من هؤالء 
عىل املنع كام طالب هو))) باحلجة عىل اجلواز؟.

قال: هكذا يظهر يل ألن منع املباح حمجور يف أصله كإباحة املحجور فال فرق 
الواجب عىل قول من يرى  إذا منع من فعل  بينهام يف يشء من الدهور فكيف 

وجوب حفظه ألهله أو ملن يوجبه احلكم له يف عدله.
النزاع  إظهارها عند  فعليهم  باإلمجاع  كانت عندهم حجة حتجر ذلك  فإن 
وكام إهنم ال يعلمون حجة اجلواز فنحن ال نعلم حجة املنع عىل قول من جييز 
أعلم  العلم. واهلل  أهل  يمنعه من  املجهوالت ال عىل قول من  نفس احلكم يف 

فينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ بغري احلق منه وال من غريه.

  

))) سقط من: أ.
))) يف أ: و.

))) يف األصل: قال.
))) يف أ، ب، د: به.
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((( تف�سير �سورة الفاتحة

ٱ ٻ ٻ ٻ)1)

﴿پ)))﴾:  عبد  فهو  عداه  من  إىل  إشارة  پ)))﴾:  پ  ﴿پ 

بعض  إىل  وجهه  اهلل  رمحه  اخللييل  املحقق  من  جوابا  التمهيد  يف  اهلل  رمحه  السيفي  العالمة  أورد   (((
املستفهمني عن سبب عدم اشتامل تفسري سورة الفاحتة عىل اآلية السابعة.

ويف اجلواب كذلك الرد عىل طلب املستفهم إرسال كتاب الدرة النورانية ويبدو من كالم املحقق   
النورانية ألسباب ذكرها يف اجلواب وهذا  الدرة  التفسري وال كتاب  إظهار  راغبا يف  مل يكن  أنه 

جوابه:
ٱ ٻ ٻ ٻ

 
وذكرت من قبل ما وقفت عليه من الكالم عىل فاحتة الكتاب الرشيفة وأنك مل تقف عىل اآلية   
السابعة، فاعلم يا أخي أن ذلك ليس بتفسري الفاحتة ملا نرى فيه من عدم حل ألفاظها وبيان معاين 
لغتها وما يتعلق بذلك من تراكيبها وإنام هو كالم لفقناه يف الصغر لبيان مقامات اإليامن ومعرفة 
استخراج ذلك من معاين تلك السورة الرشيفة ثم ما أمتمناه وال اعتنينا بتهذيبه قصدا إىل تركه 

وعدم إظهاره ملا يف النفس من قصور وإنام غفلنا عن متزيق تسويده فهي غاية رشح خربه.
وكذلك الدرة النورانية سودناها أوال قرصت ثم طالت ملا عالت ثم أردنا أن نرشحها فابتدأنا   
الفصاحة  قلة  ملا هبا من  إظهارها أحسن  ترك  أبياهتا فوجدنا  ألفاظها وتراكيب  تأملنا  ثم  بذلك 
وعدم البالغة فأمهلناها فقد صارت يف حكم املعدوم معنى وإن كانت موجودة لفظا، وسنستخري 
اهلل تعاىل فيها ويف الظن أنا ال نصنع إال ما يرقها إال أن يفتح اهلل لنا أبياهتا يف ثاين حال فهذا خري 

املطلوب من املعنيني.
ولذلك أخرنا بتعريف الشيخ سعيد بن عامر فلم نعطه إياه تعذرا ملراد وعسى أن يفتح اهلل تعاىل ما   
يغني عن ذلك من العلم النافع وكأين يف احلال أي أسباب اإلشتغال بمكدرات البال من رضوب 
األشغال، فأسأل اهلل تعاىل ذي اجلالل أن يمن عيّل من النوال بلطائف أمداده وعوارف لطفه إنه 

كريم رحيم.
))) الفاحتة )
))) الفاحتة )
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حرص))) للجميع، وفيه مدح ألهل العقول إذ }مّن))){ عليهم عىل من سواهم، 
ومل يقل العوامل.

﴿ڀ ڀ)))﴾: التعريف للعهد، ألن رمحته قديمة، أو للحرص))) أي 
من فعل ذلك غريه رمحة إجياد تعم)5) اجلميع، رمحة إمداد ختص املؤمنني بداللة 

التكرير واملضاعفة.

﴿ٺ ٺ)))﴾: إشارة إىل أنه مل يبق هنالك ملك سواه وأن اخللق }كلهم)7){ 
ضعفاء حتت حكمه، يفعل فيهم بقدرته ما يريد، ويف هذا اخلرب ذم احلياة الدنيا، 
بملكها، وتعظيم  يمتدح  أن  إذ مل جيعلها اهلل شيئا حتى كأهنا حلقارهتا مل يرض 
لذلك اليوم، وذكره))) دع ما وراءه يوم فيه هتويل للموقف إذ مجيع تلك العظائم 

واألهوال، والزالزل )التي تربز)9)( يف يوم واحد.

﴿ٺ)0))﴾: إشارة إىل العدل، فمن يعمل ومن }مل)))){ يعمل كام تدين 
العمل  بلقاء  تبشري))))  وفيه  األعامل،  موبقات  من  وحتذير  ختويف  وفيه  تدان، 

الصالح.

))) يف ب: حرض.
))) سقط من: أ.

))) الفاحتة )
))) يف ب: للحرض.

)5) يف أ: نعم.
))) الفاحتة )

)7) سقط من: أ.
))) يف أ: ذكره.

)9) يف أ: احلري تبور.
)0)) الفاحتة )

)))) سقط من: أ.
)))) يف أ: تيسري.
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ربه  وصف  پ)))﴾،  ﴿پ  مقابلة  من  هذه  ٿ)))﴾:  ﴿ٿ 
بالربوبية وهنا وصف نفسه بالعبودية، ومتلق بني يديه أن جعل نفسه من عبيده 
املوىل كفاية عبيده، وأن  رجاء أن يكفله ما أمهه وانقطاعه ملواله ألن من عادة 
رس  وفيها  عارفا،  بضعفهم)))  كان  إن  سيام  وال  للشياطني،  سدى  هيملهم  ال 
إخالص العبادة له، وفيها رس حتقيق العبودية املوجبة للخدمة يف مقام الربوبية 
املدهشة لعظمتها، فال غرو أن يقول: ﴿ٿ ٿ)))﴾: هذه من مقابالت 
مقام ﴿ٿ ٿ)))﴾،  اجلالل، يف  استقر رشفه  ملا  وكأنه  ﴿ڀ ڀ)5)﴾، 
ازداد من االستكانة واخلضوع، ومشاهدة الذل واملهانة واحلقارة، املوجب لعدم 
القدرة عىل حتمل أعباء الطاعة، وميثاق املجاهدة، فالحت له بعد الرشيعة رشيعة 
أخرى أخص من األوىل وهي الرشيعة احلقيقية فقال: ﴿ٿ ٿ)7)﴾، 
بواو العطف لرس اجلمع، أي نستعني بك مع القيام بالعبادة، ال مع إمهال املقام 
األول، وفيها رس اإلخالص للترصيح بلفظة إياك نستعني، أي ال نستعني بسواك 
قطعا، ورس الرجاء اجلازم ألن السؤال غري مرتدد، ورس اإلقرار بالعجز من العبد 

عن القيام بحق الرب، فإنه ال يستعني إال من ظهر عجزه فتبني له حزما.

ما  بعد  إال  ليشء  بطلب  ينطق  مل  فإنه  الدعاء،  من  سيأيت  فيام  األدب  ورس 
استعان واستنرص، والتجأ وترضع، ورصح بالعبودية وأظهر االستكانة، وفيه 

))) الفاحتة 5
))) الفاحتة )

))) يف ب: يضعفهم.
))) الفاحتة 5
)5) الفاحتة ) 
))) الفاحتة 5
)7) الفاحتة 5
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يشء،  يف  به  يستعان  ال  يشء  عىل  يقدر  ال  من  فإن  الربوبية،  قدرة  لرس  إظهار 
وإظهار لرس الرمحة والكرم، فإن من ال جيود ال ينبغي أن يسأل، ومن ال يرمحك 

ال ينبغي أن تترضع إليه، الن الترضع وتركه سواء تعاىل اهلل عن ذلك.

إيامء  وفيه)))  اخلصال  هذه  بحق  لعباده  تعليم  تعاىل  اهلل  من  حكايته  ويف 
عىل  هلم  وحث  للعباد،  رمحته  إظهار  إىل  وإشارة  للسؤال،  جميب  بأنه  كالوعد 
بأن  وتشويق  رشوطه،  بمراعات  العبادة  رأس  هو  الذي  الدعاء  يف  االجتهاد 
من  والقنوط  اليأس  منع  إىل  وإشارة  الراجني،  وفده  زمرة  يف  داخلني  يكونوا 
العبادة، ودعامة  الذي هو رأس  التوكل  إىل  رمحته، ألنه معني، وإشارة أخرى 
اإليامن، ألن من استعان باهلل فال بد من أن يتوكل عليه فيام به يستعني، فيكفي))) 

بمجرد }رجاء))){ إعانته قطع النظر عن غريه، وإال فال يكون من املتوكلني.

وكأنه يدخل فيه معنى الزهد يف الدنيا، الن املتجرد يف جمرد االستعانة باهلل، 
ال))) بد وأن يغلب عليه يف حاله ما أمهه من شأنه، فال متسع لغريه فيه، وهذا 
البتة عام عداه فال  بالكلية وألنه)5) استعان به مع قطع العالئق  يف قوله منقطع 
ينظر إىل سواه، ألن غريه وإن جل فهو حقري ال يعني عىل يشء، وال يقدر عليه، 
فيدخل  أن يكون موقنا ال لغريه))) راجيا،  استعانته من  للمتجرد هلل يف  بد  فال 
يف زمر املوقنني والراضني بام يفتحه هلم املوىل يف هذا الطريق، فيدخل يف ذلك 
رس الرضا واليقني، فال شك أن علم احلقيقة كله حمض االستعانة واالنقطاع، 

))) يف أ: فيه.
))) يف ب: فتكفي.

))) سقط من: أ.
))) يف ب: فال.

)5) يف أ: ألنه.
))) يف ب: إال لغريه.
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وترك األطامع يف غري اهلل بالكلية،حني يطمئن))) القلب يف طريقه باهلل، ومع اهلل، 
فتقول))) لسان حاله: ﴿ٹ ٹ ٹ)))﴾: فهذه كيفية الرتقي للوصول 
بالربوبية،  له  واإلقرار  اهلل،  معرفة  فأوهلا  املراتب،  تدريج  ال  الطريق،  هذا  يف 
معرتفني بالعبودية، فتفيض عليهم نفحات الرمحة مرتادفة متوالية،حتى توقفهم 
يف مقام التذلل واخلضوع، واالستكانة واخلشوع، ال يلبث))) أن يربز هلم يف مقام 
عىل  حتثهم  التي  العالية  والقدرة  الباهر،  احلالل  مالحظة  وهو  منه،  أعظم  هو 

االستعانة باالستكانة.

صحائف  يف  اللطف،  خفي  هلم  برز  احلال،  هذا  إىل  األمر  هبم  انتهى  وملا 
وكثائف  الطبع،  ظلامت  من  هلم  فأظهر  الدقائق  األمور  حقائق  الكشف،عن 
هاتيك  بني  رصعى  فرتكهم  منهم،  القلوب  غمر  ما  اجلهالة،  وحجب  البرشية 
فكان  دليال،  جيدون  وال  سبيال،  هيتدون  ال  املسالك،  تلك  يف  حيارى  املهالك 
جديرا بخفي لطفه، وعميم كرمه أن ال خييب رجاء)5) من زاره))) يف سفره جمرد 
العزم،  وثبات  الود،  وصفاء  الصدق،  بمحض  عليه  والتوكل  به،  االستعانة 

وصدق اهلمة.

ثانية وهي طلب جمرد اهلداية،  فأهلمهم طريق اخلالص، واإلنقاذ باستعانة 
التي ال يقدر عليها إال به، وال ترجا إال منه، فقالوا: ﴿ٹ﴾ علام بأنه ال هادي 

))) يف ب: يطهر.
))) يف أ: فيقول.

))) الفاحتة )
))) يف ب: تلبث.

)5) يف أ: آمال.
))) يف ب: زاده.
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إىل  هداهم  اهدنا  كلمة  }جمرد))){  إال هو، وال هدي إال بمنه ورمحته، وبرس 
الطريق الواضح، فكشف هلم من أنوار هدايته ما دهلم عىل))) نعت الطريق }بأنه 
العقل إدراكه عىل احلقيقة،كام هو إال  عىل  ويصعب  يدق  الذي  طريق))){ احلق 
أحد  إىل  الكشف  بمقلة  فنظر  بصريته،  برص  عني  ففتح  التوفيق،  نور  أمده  من 
من السيف، وأدق من الشعرة، مثال يف استوائه ال أنه جسم حمدود من األحزام 

ممدود.

وملا كان هو بذلك احلال يف املثال، وجب أن يزداد يف توضيح صفاته، وقال: 
القيم املستوي، الذي هو غري قابل االعوجاج، وفيه عبارة عن  )املستقيم( أي 
االنقطاع الكيل الذي ال تلجلج فيه، وفيه ثناء بالغ، ومتدح هلذا الطريق العظيم 
برهانه، وفيه تعريض بأن ما عداه من الطرق خمالفا له فهو األعوج جزما، ألن 

التعريف يف استقامته الستغراق جنس اإلستقامة)))، فال قيام لغريه أبدًا.

هذا  يف  الطريق  عجائب  من  ورأوا  املقام،  هذا  إىل  احلال  هبم)5)  انتهى  وملا 
السفر امليمون، ما دهلم عىل أن مراتب اهلدى، واالستقامة غري مقصورة عىل حد 
السالكني،  أحوال  اختالف  يف  تتفاوت  ومقامات  شتى،  درجات  فهي  واحد، 
وحضوض))) الواصلني، استغرقهم الشوق إىل حب احلب، ومقامات القرب، 
الفريق،  إىل ذلك  الطريق  أدالء  الذين هم  األنبياء،  األولياء ومعارشة  وجماورة 

فلم يلبث لسان احلال، أن رصح باملقال.

))) سقط من: ب.
))) يف أ: إىل.

))) سقط من: أ.
))) يف ب: اإلقامة.

)5) يف النسختني أ، ب: هبام.
))) يف أ: وخصوص.
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﴿ڤ ڤ ڤ ڦ)))﴾: من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، 
وحسن أولئك رفيقا، فالرصاط األول رصاط السالكني املجتهدين، والرصاط 
الثاين رصاط األولياء واملقربني من الواصلني، وكم بني املقامني من مهجة تذوب 

شوقا إن أعطيت ذوقا، وناهيك بكامل اآلداب.

املوىل، ال  قبل  النعمة منه فضال من  بأن  ففيه ترصيح  وقوله: ﴿ڤ)))﴾ 
يدركه العبد بالطلب جزما)))، وناهيك هبا عن نعمة يقرص الوصف عن إدراكها، 
بل ال يعرب عنها إال الذائقون منها، ال بل حيرم يف بعض األحيان كشفها، وجيب 

الترصيح تارة هبا، وأما))) بنعمة ربك فحدث.

العبد حتى يصلح للخدمة،  بتطهري  الرب  العناية من  والنعمة ها هنا جمرد 
فيكون يف مقام اخلواص من األولياء ذوي اإلخالص، وال بد يف سلوكه من)5) 
كل  ويف  واإلحسان،  واإليامن،  هي:اإلسالم،  التي  الثالث  املراتب  يف  تدرجيه 
مرتبة يمده املوىل بنعم جىل، فاإلسالم هو القيام بوظائف األعامل الظاهرة))) من 
الصالة والصيام والزكاة واحلج مع االستطاعة إىل غري ذلك من األوامر حتى 
يأيت عىل األواخر غري مضيع وال مبدل لنهي وال أمر)7) من الظواهر، فهذه هي 

املرتبة األوىل من مراتب السلوك، وهبا يسمى املرء مسلام ال مؤمنا، بداللة: ﴿ڑ 

))) الفاحتة 7
))) الفاحتة 7

))) يف ب: حزما.
))) يف أ: وهلا.

)5) يف أ: يف.
))) يف ب: الطاهرة.

)7) يف أ: ألمر وال لنهي.



تمهيد قواعد الإيمان (90

ک کک ک گ گ گ گ ڳ)))﴾ وإن سمي مؤمنا باعتبار آخر فإنام 
هو اختالف لفظ ال اختالف معنى فهذه نعمة يف حق من هي من درجاته، ألهنا 
منجية من الرشك والسيف، ومدخلة يف األحكام اإلسالمية الظاهرية، وعليها 
ترتيب ﴿ٿ ٿ﴾ ألهنا مقام رشع ظاهر، وهذه هي الرصاط املستقيم يف حق 
السالك هبا، ال يف حق من هو فوقه، فإهنا تعد قصورا يف حقه إن اقترص عليها، 
ولكن فال بد من مالزمتها أصال، ألهنا مرقاة إىل اإليامن وبأن بانعدامها ينعدم 
اهليكل  يف  يشء  أرشف  هو  الذي  الروح  تفنى)))  اجلسم  بفناء  أن  كام  اإليامن))) 
اإلنساين فكل من ارتقى إىل درجة اإليامن فرتبة اإلسالم موجودة لديه، ولكنه 
قد اكتسب عليها رشفا آخر يسمى اإليامن وهو الدرجة الثانية مما أنعم به املوىل 
الكثيف،  اجلسم  عىل  اللطيف  الروح  كرشف  األوىل  عىل  ورشفها  عباده،  عىل 
وهي))) مفتاح معرفة احلقيقة، فإهنا الدرجة الفاصلة بني حقيقة احلقيقة، وبني 
ظاهر الرشيعة ألهنا أول التجرد من كثيف اهلياكل املظلمة، ولذلك وصفها ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: »اإليامن أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه 

ورشه)5)«.

))) احلجرات ))
))) عبارة النسخة ب: وبأن عدمها ان عدم اإليامن.

))) يف ب: تفنى.
))) يف ب: وهو.

)5) هذا جزء من حديث السائل عن اإلسالم وقد رواه اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل يف املسند 
مرسال عن اإلمام جابر بن زيد رمحه اهلل واحلديث متصل اإلسناد عند غري الربيع فهو مروي عن 
عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنها، ويف الباب أيضا عن أيب هريرة وانس بن 

مالك وطلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنهم.
وهذه رواية اإلمام الربيع قال جابر بن زيد: بينام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جالس مع أصحابه إذ أتاه آت   
حسن الوجه طيب الرائحة فقال: أدنو منك يا رسول اهلل قال: نعم فدنا فقال له: ما اإليامن فقال 
له عليه السالم: أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه أنه من 
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وهذه اجلملة إن فكرت فهي موجودة مع أهل املرتبتني))) األوىل، ألن من 
مل يعرف أن اهلل ربه وكفر باملالئكة والرسل واليوم اآلخر والقدر فهو مرشك، 
األفهام، وأحق يف  أدق عىل  املقام عىل منهج غري ذلك هو  تأويلها هبذا  ولكن 
باهلل يف  أما اإليامن  فيقال:  تأويله  القناع عن وجه  بأن يكشف  األحكام، وأوىل 
مقامات اإليامن، فهو من نور الفيض الرباين،يقذفه يف القلب اإلنساين بواسطة 
جماهدة وفكر وتصديق، واعتبار يف معاين أسامء اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله واليوم 
اآلخر، وما يف ذلك من األرسار والقدرة اهلائلة الدالة عىل عظمة الصانع البديع، 
وجاللة قدره فحينئذ تكشف عن عينه))) غطاء اللبس وحجاب الغفلة، فيدري 
إد، واخلطب جد، واخلطر عظيم، وأنه مل خيلق عبثا، ومل يرتك سدى  أن األمر 
فينتهي به احلال إىل أن يكون مشغوفا بالفكر، مشغوال بالذكر كثري الوجل،عظيم 
اخلجل يشاهد بفكره عرصات القيامة ودرجات اجلنة، ودركات النار، ومشاهدة 

اهلل فقال: صدقت قال: وما اإلسالم يا رسول اهلل قال: إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام شهر 
رمضان واالغتسال من اجلنابة وحج البيت من استطاع إليه سبيال قال: صدقت ثم تغيب فإذا هو 

جربيل عليه السالم«.
قال  من  عىل  احلجة  الثاين:  الباب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
اإليامن  كتاب  البخاري يف صحيحه  بال عمل ))/95)، رقم 9)7(، واإلمام  قول  اإليامن  أن 
النبي صىل اهلل عليه و سلم عن اإليامن واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة  باب سؤال جربيل 
))/7)، رقم 50(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان اإلسالم ))/9)، رقم 9(، وأبو داود يف سننه كتاب السنة باب يف القدر ))/)))، رقم 
95))(، والرتمذي يف سننه كتاب اإليامن باب ما جاء يف وصف جربيل للنبي صىل اهلل عليه و 
سلم اإليامن واإلسالم )5/)، رقم 0)))(، وابن ماجه يف سننه كتاب اإليامن وفضائل الصحابة 
 ،)(0(( رقم   ،((/(( مسنده  يف  أمحد  واإلمام   ،)(( رقم   ،(5/(( اإليامن  يف  باب  والعلم 
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الشهادات باب ما ترد به شهادة أهل األهواء )0)/)0)، رقم 

.((0((0
))) يف ب: الرتبتني.

))) يف أ: عني.
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اجلبار بصفات العظمة، التي هي منشأ اخلوف واخلشية ونعوت اجلامل والرمحة، 
التي هي منشأ الرجاء والطمع.

فهو مرتدد النظر متعوب القلب، مستعمل اجلوارح يف هذه الطريق بصفاء 
اهلمة، وحسن االعتامد، وإلقاء القياد، وتأهيب الزاد ليوم املعاد، واالكتفاء من 
هذه الدار ببلغة لطريقه، إىل بلوغ فريقه، فهذا يسمى مؤمنا حقا أي مصدقا باهلل 
وبمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، تصديق حتقيق يوافق الظاهر فيه الباطن، 
فيجري فيه عىل مناهج األولياء، ومقاصد األنبياء، متمسكا بالكتاب، منقطعا 
يرى  فال  القدر  رس  له  ينكشف  وبذلك  متهاون،  وال  ذلك  يف  متواهن  غري  هلل 
يف الوجود لغري اهلل قدرة عيل يشء، ألن كل موجود بوجوده، قائم برس قيومية 
مواله، ولواله الضمحل وحال به يف احلال، فال وجود عىل احلقيقة إال له جل 

وعال.

ولذلك ملا سئل عيل بن أيب طالب عن رس القدر قال للسائل: رس خفي فال 
تنظره. قال: بينه يل. قال: خلقك كام تشاء أم كام يشاء؟ قال: كام يشاء، قال: وكل 
األشياء قسها عليه. قال: زدين بيانا. قال: رزقك كام تشاء أم كام يشاء. قال: كام 
يشاء. قال: وكل األشياء قسها عليه. قال: زدين بيانا. قال: إن جعلت مشيئتك 

مع مشيئته))) فقد أرشكته، وليس هلل رشيك وإن قلت دون مشيئته فقد غالبته.

قال:  نعم.  قال:  العظيم؟  العيل  باهلل  إال  قوة  وال  حول  ال  أتقول  قال:  ثم 
أتدري ما معناها؟ قال: معناها ال حول عن معصية اهلل إال بعصمة اهلل، وال قوة 

عىل طاعة اهلل إال بتوفيق اهلل.

ثم قال أوقعت عىل قلبك السكينة وثلج اليقني؟ قال: نعم. قال: فصافحوا 
أخاكم فقد أسلم إسالما جديدا))).

))) يف ب: مشيئته مع مشيئتك.
))) رواه املناوي يف فيض القدير ))/)))(، واملباركفوري يف حتفة األحوذي ))/79)).
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فهذا رس القدر، وضابط معرفته،قطع النظر عام سوى اهلل يف مجيع الكائنات 
اعرتافا بأن الكل مسخر مدبر ال بد له من مدبر قادر حكيم عليم،يدبره))) كام 

يشاء فال مشيئة إال له، وال حول وال قوة إال باهلل.

زائدة  مرتبة  أنه  إىل  إشارة  ثانيا  املدينة))) كيف سامه إسالما  باب  إىل  وانظر 
عىل التي كان هو فيها، وكيف وصفه بالسكينة، وثلج اليقني، فهذا مقام اإليامن، 
ذكرناه،  فيام  والفكر  املجاهدة  برس  احلقيقة  معرفة  مفتاح  يف  الرتقي  بداية  وهو 
ومتى ثبت العهد عليه بصدق املجاهدة مل يلبث به احلال أن يورثه مقاما آخر، 
وهو العلم باهلل، واخلوف واخلشية واهليبة والتعظيم والرجاء حتى ال يرى لغري 

اهلل متسعا يف قلبه، فال يكون يف مهه إال هو، وال يطمح نظره إال إليه.

حال، فهذا مقام اإلحسان  كل  عىل  اهلل  فهو مع اهلل وباهلل }ويف اهلل))){ وإىل 
وهو الدرجة الثالثة التي هي فوق اإليامن، والواصل إليها قد استكمل الدرجات 
الفضىل،  واللطيفة  العليا  واملرتبة  احلسنى،  الدرجة  إىل  وعال  دوهنا،  هي  التي 
والطريقة املثىل، فهو حينئذ ال يملك من نفسه خربا))) وال من قلبه أثرا، فال يرى 
إال كاهلائم، بالشوق الدائم مسلوب القلب، مغلوب احلال عائام يف بحور املحبة 
بصدق الوفاء، وكامل الصفاء، وبذل اجلهد، بإخالص الود، أال ترى إىل قول 
صاحب الرشع عليه الصالة والسالم وقد سئل عن اإلحسان فقال: »أن تعبد 

اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك)5)«.

))) يف أ: يدبر.
))) أي عيل بن أيب طالب.

))) سقط من: ب.
))) يف ب: خريا.

)5) رواه اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل من طريق أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ: 
»اإلحسان أن تعمل هلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك«.
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وحمال أن يراه العبد، بل فيه إشارة إىل حسن التجرد، وكامل االنقطاع، والتبتل 
بالكلية عام سواه فال يرى خريا من غريه، وال أثرا مما عداه، فيكون حينئذ وقرة 
عينه يف الصالة، وراحة قلبه يف الذكر، ال تلفت له))) إىل غري مواله، وال نعيم 
له بسواه، فهو يف ميادين نجواه »ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته)))« فهو املقام الرابع املعرب عنه باحلب، وهو املقام الثاين من مقامات 

اإلحسان، وهو مقام القرب بني أيادي الرب.

فال شك أنه عناية من املوىل بعبده، وهو مقام االستغراق، فال ترصف لعبد 
فيه))) أصال، ألنه يف حدثات إذا أحببته كنت له سمعا وبرصا ولسانا ويدا فبي 
يسمع، ويب يبرص، ويب يبطش اخلري، فإذا انتهى به احلال إىل هذا املقام العيل شأنه 

وقد ورد ذكر هذا احلديث كذلك ضمن حديث السائل عن اإلسالم واإليامن واإلحسان وهو   
جربيل عليه السالم كام تقدم ختريج احلديث قريبا من هذا املوضع فراجعه.

ويف الباب عن عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد اهلل وأيب هريرة وابن عمر ريض اهلل عنهم.  
أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح ))/))، رقم )5).   

))) يف أ: به.
يبرص  الذي  وبرصه  به  يسمع  الذي  سمعه  كنت  أحببته  فإذا  احلديث:»..................  تتمة   (((
به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا وإن سألني ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما 
ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته« واحلديث من 

رواية أيب هريرة ريض اهلل عنه ويف الباب عن ميمونة وأيب أمامة وأنس وعائشة ريض اهلل عنهم.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب الرقاق باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »بعثت أنا والساعة كهاتني«   
)5/))))، رقم ))))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 
باب احلث عىل ذكر اهلل تعاىل ﴿)/))0)، رقم 75))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/)5)، 
رقم )))))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب الرب واإلحسان باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا 
يف  والطرباين   ،)((5( رقم   ،((7/(( مسنده  يف  القضاعي  والشهاب   ،)((7 رقم   ،5(/((
املعجم الكبري ))/)0)، رقم )))7(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب صالة االستسقاء باب 
اخلروج من املظامل والتقرب إىل اهلل تعاىل بالصدقة ونوافل اخلري رجاء اإلجابة ))/)))، رقم 

.(((((
))) يف أ: فال ترصف للعبد فيها.
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واملنزل العظيم برهانه أتيح))) له مقام آخر من غري مفارقته لألول، وهو الدرجة 
إال  بواسطة  ال  شاء)))،  بام  الكون  يف  مترصفا  فيكون  التمكني،  درجة  اخلامسة 
بمجرد العناية من اهلل تعاىل، فإذا قال لليشء كن فيكون يف احلال، وبام وقع قبل 

املقال، بمجرد رصفه))) املهمة لالنفعال.

فال  به،  املترصف  هو  سبحانه  احلق  له  كان  من  شأن  يف  ذلك  ينكر  وكيف 
ينطق إال باهلل، وهو رس قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أطع اهلل يطعك كل يشء)))« ومن كان مع 
اهلل كان اهلل معه، ومن كان هلل كان اهلل له، وإذا انتهى إىل ذلك ظهر له حال آخر 
ويعرب عنه باملقام السادس، وهو أن تظهر له مصالح العباد، وتنكشف له أحوال 
يف مصالح العباد واالستغفار هلم، وطلب  مهه  اخلالئق، حتى }يكون)5){ أكثر 
العرش يسبحون اهلل،  الذين من حول  الرمحة والرأفة هبم، فهي مرتبة املالئكة 
ويستغفرون ملن يف األرض، وهي من مراتب األنبياء األكرمني، فال جماوزة ملا 
فهذه  الصفاء،  وتفاوت  القبول،  الدرجات بحسب  وإنام ختتلف  فوقها ألحد، 
درجات األبدال))) واألقطاب والسالكني، وهي متام النعمة ومقامات الكرامة 

))) يف أ: أنتج.
))) يف أ: يشاء.

))) يف أ: رصف.
))) مل أجده كحديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذكره البيهقي يف كتاب الزهد الكبري ونسبه إىل الشبيل وهذه عبارته: 
»سمعت حممد بن احلسني يقول: سمعت احلسني بن أمحد اهلروي يقول: سمعت الشبيل يقول: 

»أطع اهلل يطعك كل يشء«.
أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري ))/)))، رقم ))7).   

)5) سقط من: أ.
))) األبدال قوم من الصاحلني هبم يقيم اهلل األرض أربعون يف الشام وثالثون يف سائر البالد ال يموت 

منهم أحد إال قام مكانه آخر فلذلك سموا أبداال.
وللشيخ ابن أيب نبهان رمحه اهلل كالم بديع يف معنى األبدال ويف تأويل األحاديث الواردة فيهم   
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أنعم  الذين  واملرسلني  واألنبياء  املقربني  املالئكة  ودرجات  الرفيع  والرشف 
﴿ڤ  تعاىل:  بقوله  اإلشارة  وإليه  عنايته،  وشمول  نعمته،  بكامل  عليهم  اهلل 
الرتقي  رس  }مراتب))){  الثالث  اآليات  هبذه  عرف  فقد  ڤ ڤ ڦ)))﴾ 

من ابتداء املجاهدة إىل متام النعمة. الوصول،  }يف))){ مقامات 

وهي  الرشيعة  رس  وهي  اإلسالم،  رس  هي  ٿ)))﴾:  ﴿ٿ  أن:  ترى  أال 
مفتاح معرفة اإلسالم.

﴿ٿ ٿ)5)﴾: هي مفتاح املجاهدة، وأول املكاشفة، ألرسار عامل 
امللكوت، وهي مقام اإليامن، ومفتاح احلقيقة.

و﴿ٹ ٹ ٹ)))﴾: هي رس الرتقي يف السلوك عىل مناهج احلقيقة 
باالنقطاع الكامل، وهي أعىل من رتبة ﴿ ٿ﴾ ألن نستعني فيها مالحظة 
للنفس، بإصدار االستعانة من قبل العبد، ودرجة ﴿ٹ﴾ هي حق العالئق 
فليس فيها إصدار يشء عن النفس أصال، بل هي جمرد مالحظة اهلداية من قبل 

املوىل، وهي املقام اخلامس.

نقله عنه الشيخ السعدي يف اجلزء الثاين عرش من القاموس.
أنظر: لسان العرب ))/9)»بدل«   

قاموس الرشيعة )) / 7)   
))) الفاحتة 7

))) سقط من: ب.
))) سقط من: أ.

))) الفاحتة 5
)5) الفاحتة 5
))) الفاحتة )
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وال خيفى عىل منصف أن مقام: ﴿ڤ ڦ)))﴾: فوق هذا املقام ألنه رتبة 
انتهى إىل إفاضة النعم ووهب الكرم، التي ال يمكن أن تتناهي احلرص لغري من 

﴿مب ىب يب جت  القرب والتمكني،  املنعم جل شأنه، وهذا هو مقام  هو 
حت خت مت ىت يتجث)))﴾.

وأتى بلفظة ﴿ ڦ﴾ مبالغة يف شمول النعمة هلم، فكأهنا قد أطبقت عليهم 
من اجلوانب كلها، ألن االستعالء عىل اليشء متكن منه، وفيه إشارة لطيفة إال 
أهنم مع وصول هذه الدرجة ال سبيل عليهم ليشء ألن نعمته حميطة هبم متمكنة 
اهلل رب  فتبارك  يمسون ويصبحون،  كنفها  فهم يف ظلها يرسحون، ويف  منهم 

العاملني. هذا ما وجدناه من التسويد من نسخته، ونحن يف طلبه، واهلل أعلم.

  

))) الفاحتة 7
))) املجادلة ))
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ٱ ٻ ٻ ٻ

حمكام  كتابا  أنزله  ېې)))﴾،  ۅ ۉ ۉ ې  ۋ ۅ  ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ۈ 
قيام سلام إىل الرشد ومنهجا، وأرشق باحلق المع أنواره فاضمحلت من الباطل 
غياهب الدجى وحكم بصوارم أحكامه أطامع من كان له يف التصدي ملعارضيه 

مرجتى وجعل منه ملن متسك بحبله املتني أوثق عروة وأمنع حصن وملتجا.

أمحده محدًا ارجتي يل به من الذنب خمرجا، وأشكره شكرا ينيلني هدى منه 
البصائر واحلجى،  أهل  وآله وأصحابه  نبيه حممد  وتوفيقا وفرجا، وأصيل عىل 

وأسلم عليه وعليهم سالما عىل حسن الثناء عليهم مدبجا.

أما بعد:

فإن كتاب اهلل هو النور اإلهلي، واملنهج السني، واحلبل القوي،كلت األلسن 
عن استكامل صفات كامله، وأذعنت البلغاء بالعجز عن اإلتيان بكلمة واحدة 

من مثاله، فهو ملن متسك به نور وهدى، وملن نبذه وراء ظهره نقمة وردى.

وال  وألفاظه،  بمعانيه  يعتنوا  أن  حفاظه  عىل  وجب  كذلك  األمر  كان  وملا 
البحر  يتمكن من ذلك من ال يدري أين موضع الطريق، ومن ألقى بنفسه يف 

))) الكهف )
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املحيط فكم ثم من غريق، وملا وجدت الناس قد اختلفوا يف اجلائز من حكمه، 
يف  اهلدى  من  أنزل  بام  يتدراكني  أن  اهلل  سألت  رسمه،  أو  بتالوته  اعتنى  بمن 

كالمه، فيطلعني عىل ما مل أهتد إليه يف أحكامه.

ما استخلصته نفيس من  البعيدة، ونظمت  فعمت متوغال يف تلك احلجج 
األحكام  يف  النورانية  )الدرة  بـ  وسميتها  القصيدة،  هذه  سلك  يف)))  فرائدها 
القرآنية( ومل تزل البواعث تطالبني بعد تكميلها، بأن أرشع يف إيضاح تأويلها، 
إىل  أحاول  فقمت  باهبا  إىل  الدخول  رام  من  وليهتدي  لطالهبا،  تناوهلا  ليسهل 
ذلك واملوانع موجودة، ويد املساعد عىل ذلك مفقودة، إال أن يمدين اهلل بيد من 

توفيقه، ونور هدى يرشدين إىل سلوك طريقه.

فأوضح اللهم لعبدك طريق احلق املبني واهدين اللهم إىل سبيل الرشاد، فقد 
متسكت بحبلك املتني، متوسال إليك بكتابك الذي أنزلته، ومستشفعا))) إليك 
برسولك الذي أرسلته، أن متدين بلطيفة هدى من لطائف أنوار تسديدك املبني، 

ومعني. فأنت يا رب خري }كل))){ هاد 

االفتتاح  التزام  بعد  القويم  املنهج  هذا  سلوك  يف  االبتداء  رشوع  وهذا 
بكلمة:

))) يف ب: من.
))) يف ب: ومتشفعا.

))) سقط من: ب.
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ٱ ٻ ٻ ٻ

لك احلمد يا اهلل الكريم املنزل      من الذكر ما فيه اهلدى والتذلل

تبارك أهل احلمد واحلمـد كله     بغيــرك يا حممــود ال يتأهـــل

وأزكى صالة مع سالم عىل الذي       إليه كتاب اهلل بالوحـــي منزل

هو املصطفى اهلادي النبي حممد       رســول اهلــدى املدثر املتزمل
وأصحابه واآلل والتابعوهم)))     عليهم سالم منه يف النرش مبذل)))

وبعــد فإن اهلل أنزل للهــدى       كتابا له يف الكـــون شأن جملل

عظيــم بتعظيم اإللــــه وإنه       لنــور إىل هنـج الرشاد موصل

هو العروة الوثقى فيا متمسكا       به فـــزت هو الشــافع املتقبل

ومل تفن ما يف آيه من عجائب         كتاب عــــزيز مصدق وممحل 

به من وعد ووعيد إىل غري ذلك من  فيام جاء  بالصدق  ناطق  مصدق: أي 
احلجة  القاطع  واملمحل:  صدقا.  قوله  وجدت  إذا  فالن  أصدقني  قولك: 
واألعذار واشتقاقه من املحل فإن خمالفه مقطوع احلجة عادمها، أو املهلك فإن 
نقمة،  إال  الغالب  يقع يف  فال  املهلكات  املحل من  خمالفه هالك ال حمالة والن 

واللفظتان مها من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف وصف القرآن.

))) يف أ: والتابعوهنم.
))) يف ب: مندل.
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مرتال الكتاب  أي  تاليا  يرتل فيا  ــن  م ــا  ي حيييك  ــا  مل تنبه 

الردى من  للقلوب  شفاء  منزلففيه  ربك  عند  من  اهلدى  وفيه 
حتفة الغر  أحكامه  يف  ــك  من النظم باإلحسان واحلسن جتمل)))ودون

شارة الكتايب  النور  من  مكللعليها  ــاجلــامل  ب بــديــع  وحــســن 

 (((

التحفة: هي اليشء الغريب املستطرف، والشارة: احلسن واجلامل والزينة، 
واللباس احلسن والنور الكتايب }هو))){ نور القرآن العظيم، ومكلل أي البس 
إكليل وهو يشء يف تيجان امللوك كالعصابة مرصع باليواقيت واجلواهر الفاخرة، 

والبديع: الذي بلغ النهاية كأنه مبتدع مل يعهد مثله.

من الدر نورانية إن وصفتها             وسميتها بل هي أهبى وأفضل 

الدرة: اللؤلؤة العظيمة واملعنى أن املنظومة املشار إليها إذا وصفتها فهي من 
الدر، وإن سميتها فهي كذلك، ألن اسمها )الدرة النورانية( والنورانية نسبة هلا 
إىل النور، أي ذات األنوار الكثرية واألضواء اهلائلة، ثم قال: بل هي أهبى أي 
أكثر هباء من الدرة التي هي من بعض أحجار البحور، وذلك ألن غاية الدرة إنام 
هي حجرة ملقاة يف جلة البحر، فال توازن فضيلة العلم وأنواره، وال سيام إن كان 
يصغر مع  مما  املنرية  الشمس  ذكر  فإن  ذلك من أنوار كتاب }اهلل))){ تعاىل، 
ذكره، فضال عن اجلواهر األرضية، فلذلك قال:بل هي أهبى وأفضل، وتشديد 

الياء من هي لغة فصيحة وبل هو حرف لالستدراك.

))) يف ب: حتمل.
))) سقط من: ب.
))) سقط من: ب.
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سهلة وافتك  حني  تتعجب  ويل خاطر ينبو عن الشعر جمبلممحلفال 

أضحى الذكر  بركات  مجوحها مروضا له إن أدن منه تذللفمن 

اخلاطر: هو الذي خيطر بالقلب، وينبو عن اليشء: أي يتجاىف عنه، ويتباعد 
من نبا جنبه عن الفراش إذا مل يطمئن عليه، أو يكل وجيبن من نبا حد السيف 
إذا كل عن الرضبة))) جبل الشاعر: إذا انسدت القرحية عليه، وأصله من أجبل 
احلافر إذا أصاب اجلبل، فتوسع فيه كام يف قوله تعاىل: ﴿ې ې ى)))﴾ 
أي أمسك، وأصله من اكداء احلافر، وهو أن تلقى كدية وهي صالبة كالصخر 
فتمنعه عن احلرص الصخر، واجلموح: الفرس الذي يغلب صاحبه، ورياضته 

تذليله،راض فهو مهر مروض أي مذلل.

ومعنى البيتني وصف هذه املنظومة بسهولة الرتكيب، وعذوبة اللفظ، مندجما 
يف طي االعتذار من الناظم باالعرتاف بأنه ليس هو من علامء هذا املجال، فإن 
وبه  ذلك جمبل  فهو عن  قلبه،  اخلواطر عىل  به  عنه فال ختطر  يتجاىف  قد  الشعر 

معرتف.

الذكر وهو  بركات  من  لطيفة وقعت  فإنام))) هي  األبيات  اتفاق هذه  وأما 
عليه،  صعب  ما  تيرس  عليه  الفائضة  وبركاته  الذكر  فبواسطة  العظيم،  القرآن 
متواتيا  سهله  عنده  العسري  وأضحى  عاتيا)))  كان  ما  بعد  اجلموح  له  فتسخر 

واحلمد هلل }شعر)5){:

))) يف النسختني أ، ب: الرضيبة ولعلها تصغري رضبة. 
))) النجم ))
))) يف أ: فإهنا.

))) يف ب: عانيا.
)5) سقط من: ب.
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مسددا يل  كن  رمحن  يا  رب  ممحلفيا  رجائك  من  إال  فــإين 

موفقا للرشاد  معينا  يل  مؤملوكــن  منك  للتوفيق  ــإين  ف

توكيل عليك  حسب  يل  ــك  تباركت من حسب عليه التوكلوإن
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